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דבר ראש העיר

דבר מנכ"ל העירייה
עובדות ועובדים יקרים,

עובדות ועובדים יקרים,

שנת  2020נפתחה לאחר שנה שלמה של עבודה מאומצת ומחויבות של כלל יחידות ואגפי העירייה לשירות מצוין בכלל התחומים לכל קהילת
העיר כפר סבא ,והשינוי אותו התחלנו ניכר בכל.
זמן קצר לאחר פתיחת השנה ,פרץ משבר הקורונה – משבר עולמי שפקד גם את ישראל ואשר ייכנס לספרי ההיסטוריה.
המשבר הגדול חייב את כולנו לשנות את אורח חיינו ואת הנהלים .מה שהיה הוא לא שיהיה.
בהתאם לכך ,התעדכנה תוכנית העבודה לשנת  2020בהתאם לתקופה ולאירועים הכלל ארציים.
בתקופה מאתגרת זו אנו מחויבים לספק לתושבות ולתושבי העיר את השירות הטוב ביותר והחזון העירוני ,המציב את ערך המצוינות בראש
סולם העדיפויות ,מוביל את דרכנו גם בימים אלה.
לצד הכנת תוכנית אב ייחודית בנושא ההתמודדות העירונית עם נגיף הקורונה ,הפעלת תא שליטה וקיום פעילות עירונית מגוונת ורחבה בכל
תחומי החיים ובכל הנושאים ,אנו ממשיכים לקדם תוכניות עירוניות ותהליכים ארוכי טווח ,שמטרתם ליישם את חזון העיר ולמצב את העיר
כפר סבא כעיר מובילה בישראל.
כל זאת באמצעות שיתוף פעולה חוצה אגפים ומחלקות ,הנגשת המידע לכל הגורמים ,בקרה הדוקה הן מבחינה תקציבית והן מבחינת הוצאת
תוכניות לפועל ,וראייה ארוכת טווח של רווחת כלל תושבות ותושבי כפר סבא וטובת העיר כולה.
בעידן הקורונה אנו ממציאים עצמנו מחדש ,הן בהנגשת המידע לתושב והן בפעילויות בדרכים המותרות .ישיבות הנהלה ,ישיבות מועצה ועוד
מתנהלות דרך אפליקציות ודרך העבודה בשגרה השתנתה ,אך נעשית בשיתוף פעולה מלא בין כל האגפים והיחידות.
ברצוני להודות לכולכם – צוות ההנהלה וכל עובדות ועובדי העירייה ,על עבודתכם המאומצת ,המסירות והמקצועיות .יחד ,בכוחות שלובים,
נמשיך להוביל את עירנו להיות העיר הטובה בישראל.

חוסנה של העירייה ואיכויותיה באים לידי ביטוי בשנה זו אף ביתר שאת ,לאור משבר הקורונה.
במסענו להפוך להיות העירייה הטובה בישראל ,אנו מקדמים תרבות ארגונית ,ערכים ,תהליכי עבודה ושגרות אשר בשעת מבחן נדרשות יותר
מתמיד ועתה היא שעת מבחן.
המציאות בתקופה זו מאתגרת ,מרובת שינויים שאת חלקם לא ניתן לחזות ואת חלקם קשה לקבל.
אנו חיים בתקופה בה האתמול לא מנבא את המחר.
יש לי אמון מלא בהצלחתנו .אמון המבוסס על היכרות עם פעילות היחידות השונות וחשוב מכך עם האנשים המרכיבים את ההון האנושי של
העירייה.
במהלך השנה החולפת דורגה העיר כפר סבא במקום הראשון בישראל במדדים רבים ,בשביעות רצון תושבים ,ברמת הניקיון ,בשקיפות
הארגונית ,בחדשנות ועוד.
אנו בתחילת הדרך ,כפר סבא עומדת להיות העיר הטובה בישראל ועיריית כפר סבא  -העירייה הטובה בארץ.
זהו היעד -ואנו נשיג אותו.

									

תודה רבה לכל השותפים להכנת תכנית עבודה מקצועית זו ,לאופירה מור ,מנהלת היחידה ולמאיה בר-לב מנהלת מדור תכניות עבודה.
תודה לכולכם ,העוסקים ביצירה ובמלאכה ,עובדות ועובדים ,מנהלות ומנהלים.
						

שלכם בהערכה רבה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר סבא

שלכם,
רפי סער
ראש העיר
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דבר מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

פרופיל הרשות עיריית כפר סבא

אני שמחה להביא בפניכם מסמך זה ,שהנו תוצר של עבודת תכנון בעיריית כפר סבא לשנת העבודה .2020

מאז נוסדה בשנת  ,1903המושבה הקטנה כפר סבא הפכה לאחת הערים הגדולות בישראל עם למעלה מ 110 -אלף תושבים .העיר כפר סבא ממשיכה לבסס את מעמדה כעיר המובילה
בישראל והיא בעלת שיעור התושבים הגבוה ביותר המרוצים מאזור מגוריהם .איכויותיה ויתרונותיה הרבים של העיר כפר-סבא בתחומי החיים השונים ,מאפשרים לעיר להמשיך ולהוות
מוקד משיכה עבור תושבים חדשים ,למשוך קהל צעיר ומגוון ולשמר את האוכלוסייה הוותיקה.

במסגרת תהליך התכנון גילינו הרבה על עצמנו כארגון ,על היכולת שלנו לראות ראייה רחבה ,לפעול במשותף ולתמוך האחד בשני מתוך מטרה לייצר ערך מוסף בפעילות העירונית.
המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות מובילה מאמץ שיטתי ועקבי וכתהליך מובנה לקבלת החלטות ניהוליות בסיסיות ומהותיות ולביצוע פעולות המעצבות את הארגון .פעילות המחלקה
מוכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים באמצעות שיתופיות וניהול ידע ,במטרה לשפר את השירות ואיכות המענה הניתן לתושבי העיר.
שנת  2020החלה עם משבר נגיף הקורונה ,משבר אשר חייב אותנו כרשות לבצע התאמות מהירות על בסיס תורת עבודה סדורה ,לזהות איומים והזדמנויות ,לפעול לשיפור תהליכים בארגון
ולקדם פרויקטים ולנצל הזדמנויות לקידום העיר במרחב העירוני.
תכנית העבודה לשנת  2020מאפשרת להנהלת העירייה ולעובדיה לתכנן את הדרך בראייה ארוכת טווח ,כל זאת על מנת לוודא שההשקעה נושאת פרי ותורמת לקידומה של העיר כפר סבא
ואיכות החיים של תושבי העיר.
אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לחברי ההנהלה ,למאיה בר לב ,מנהלת מדור תכניות עבודה ולעובדים על השותפות בבניה וקידום תהליכי העבודה בארגון למען התושב.
אני מודה לראש העיר ,רפי סער ולמנכ"ל העירייה ,איתי צחר על ההובלה והמנהיגות של עיר וארגון.

אופירה מור מזרחי
מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

*לפי הסקר החברתי  ,2018הלמ"ס.
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95.5%

ראשונה בישראל בשיעור
התושבים המרוצים מאזור
המגורים לשנת .2018

 ₪ 21,132בחודש

47.44%

ראשונה בישראל בשביעות
הרצון מהניקיון לשנת .2018

צפיפות הדיור היא הנמוכה
ביותר לשנת .2018
( 0.70נפשות לחדר לעומת 0.87
נפשות לחדר בממוצע ארצי).

84.5

תוחלת החיים בכפר סבא הינה  84.5שנים
(ממוצע לשנים  )2018–2016הגבוהה ביותר
מבין  16הערים הגדולות.

אחוז הפסולת הממוחזרת
בכפר סבא.

8

ראשונה בישראל בשיעור התושבים
המרוצים מהפארקים והשטחים
הירוקים לשנת .2018

0.70

ראשונה בישראל בהכנסה
חציונית ברוטו מעבודה למשק
בית לשנת .2018

עיריית כפר סבא זכתה בתחרות
מצוינות בשירות וחווית לקוח
תחת קטגורית השירות מתחיל
מבפנים לשנת .2019

84%

77.1%

עיריית כפר סבא זכתה בתחרות
ה  IT-AWARDS 2019בהפקת
"אנשים ומחשבים" על פיתוח
ארבע מערכות טכנולוגיות שונות.

*מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – שנת 2018

זכיה בתואר "הרשות הבולטת
במחוז דן" בתחרות המקלט
והמיגון האזרחי בישראל יפה
לשנת .2019

24.1%

ראשונה בישראל בשביעות
רצון התושב בנושא זיהום
האוויר לשנת .2018
שיעור הזכאות לתעודת בגרות
בקרב בני  26בכפר סבא הוא הגבוה
ביותר בקרב הערים הגדולות לשנת
.2018

+A

מספר תושבים

110,954

דונם

מספר בתי אב

מס' תושבים מעל גיל 65

מס' תושבים בגילאי 0-17

)19%( 21,812

)26%( 28,654

מס' תושבים בגילאי 50-64

38,545

)15%( 16,635

מס' תושבים בגילאי 18-29

מס' תושבים בגילאי 30-49

)12%( 13,199

)28%( 30,654

גידול דמוגרפי בעיר כפר סבא לפי שנים בחלוקה לגילאים

התפלגות בין אחוזי הגברים לאחוז הנשים בעיר

עיריית כפר סבא במקום הראשון
( )+Aבמדד שקיפות האתרים
ברשויות לשנת .2019

53,965

קבלת מגן הצטיינות על
עשר שנות הצטיינות
וזכייה רצופה ב 5-כוכבי
יופי מטעם המועצה
לישראל יפה.
ספר תכנית עבודה

כ1,300-

כללי

כפר סבא  -תעודת זהות

שטח העיר
כ 14-קמ"ר

שטח גינון

חלוקה דמוגרפית בעיר כפר סבא לשנת  2020בחלוקה לגילאים

2850
עיריית כפר סבא 2020

עובדים

51% 49%

56,989

659

גמלאים

* מנתוני מרשם האוכלוסין אפריל 2020
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קבוצות מנהיגות ותנועות נוער

חינוך 24/7
 193גני ילדים

5,239

מתוכם  27לחינוך המיוחד

23,205

22

10

בתי ספר
יסודיים

7

ילדים בגני הילדים

5

חטיבות
ביניים

עצמאיות

ילדים בבתי הספר

6

תיכונים

6

על יסודי

 6שנתי

24

תנועות וארגוני
נוער ()2019

78%
88%

התנדבות
נוער

מתגייסים לצה"ל

קבוצות
מנהיגות נוער

32

מרכזי קהילה,
נוער ותרבות

 109פעילים

בית
מתנדב

בית
אומנים

במועצת הנוער

79.8% 88%

קהילה ותרבות

79.8%

מתגייסות לצה"ל

ספר תכנית עבודה

מרכז הורים
עירוני

140

עיריית כפר סבא 2020
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מועדוני
גמלאים

9

ספורט
מרכזי העשרה
ופנאי

בית למשפחות
מיוחדות

48

מגרשי
ספורט

29

אולמות
ספורט

16

מתקני כושר
במרחב הציבורי

בית מועצת נשים
עמותות ,ארגונים ופרויקטים חברתיים

11

ביטחון והערכות לחירום

64
מקלטים

מערכת ביטחון שוטף

מערכת היקפית חכמה

מצלמות אבטחה
בפריסה במרחב העירוני

קיימות ואיכות הסביבה
11
העומדים

רחפנים

לרשות העיריה

מערך חירום עירוני

מוסדות חינוך
מאובטחים

12

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

24

13

גינות ציבוריות
עם מתקני משחק

25

גינות
כלבים

גינון בר קיימא

 9יחידות מתנדבים הכוללות  263מתנדבים

מוקד עירוני
וביטחוני

18

גינות קהילתיות

108

שעות
ביממה

6.9%

28,618
טון אשפה ממוחזר בשנה

מערכות לניהול
אנרגיה חכם

התייעלות בחשמל במוסדות
ציבור ב 2019-לעומת 2018

11.7%
גינות מקיימות בגני
 80ילדים

הפחתה בצריכת המים
להשקיית גינון בעיר ב2018-

23
Mwh 1.4

מערכות סולאריות ()PV
(מוסדות ציבור וחינוך)

אנרגיה ירוקה
המייצרות
ובסה"כ  1מיליון קוט"ש בשנה

3.5%

התייעלות בחשמל בבתי ספר
יסודיים ב 2019-לעומת .2018

29
קבוצות מנהיגות ירוקה
 20בהשתתפות  400מידים
גנים ירוקים

 7+בתהליך הסמכה בשנת תש"פ

תל

13

ערכי הארגון

בטיחות

תכנון

שיתופיות

שקיפות

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי
עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך.

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט
ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים.

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת
 הפועלת בשילוב כל מערכותיה,לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים.

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח
משאביה ,להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר.

עיריית כפר סבא מושתתת על
הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית ,שבליבה מצוינות ושירותיות
ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות.

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים,
בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה
ובאיה.

מצוינות

14

חוסן עירוני

בריאות

קיימות וחדשנות

נגישות ,הכלה ושילוב

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות
הדדית וערכי כבוד האדם.

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת
את מגוון האוכלוסיות – בה כלל המרחבים
נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים
מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה
וקהילה.

כפר סבא עיר מובילה חדשנות
וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית.

ספר תכנית עבודה
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מטרות עיר

מטרות העיר

15

התפלגות תקציב הפיתוח בחתך אגפים באלפי ש"ח

כ 1 -מיליארד ₪
תקציב שנתי (שוטף ותב"ר)

לשנת 2020

 847,612מש"ח

תקציב שוטף
לשנת 2020

 127,235מש"ח
תקציב תב"ר
לשנת 2020

התפתחות התקציב הרגיל לאורך השנים

חינוך 79,970

נוער 900
קיימות 1,582
שח"ק 300
תפעול ותחזוקה 7,685
תרבות וספורט 2,870
בטחון 1,674

חזות העיר 6,825
חברה כלכלית 3,560
הנדסה 19,709

הוצאות תקציב רגיל

847.6

חינוך 40%
מחשוב 0.9%
מסים ומענקים כללי 7%
מנהל כללי 3%
מנהל כספי 2%
קיימות וחדשנות 0.9%
שונים 8%
שירותים חברתיים קהילתיים 11%

2020

16

כספים 160
מערכות מידע 2,000

תקציב עיריית כפר סבא  - 2020מגמות עיקריות

תקציב עיריית כפר סבא  - 2020מגמות עיקריות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

חזות העיר 12%
הנדסה 3%
הכנסות העירייה 1%
בטחון 4%
קהילה וחברה 1%
תרבות וספורט 6%
תפעול 2%
שירותי דת 1%
17

יחידות העירייה

יחידות העירייה
18

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ניהול שוטף של העירייה כוח אדם
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה כוח אדם
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה כוח אדם
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה רכש
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה רכש
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
מטרות העיר
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה כלל המרחבים ניהול שוטף של העירייה נגישות ,הכלה
נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה בהתאם לדרישות מנכ"ל ושילוב
וקהילה.
ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה רכש
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה רכש
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
בהתאם לדרישות מנכ"ל
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
ניהול שוטף של העירייה קשרי חוץ
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניהול שוטף של העירייה שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שם סעיף
תקציבי
שכר מנכל
ועובדיו
שעות נוספות

 100%עמידה תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שכר מנכל ועובדיו

1,410 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שעות נוספות

50 31/12/2020

1611002130

תשלום הוצאות רכב

80 31/12/2020

1611002140

רכב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

עובדי עירייה

כיבוד בחדר ישיבות

6 31/12/2020

1611100510

כיבוד מנכל

0 31/12/2020

1611110511

כיבוד בחדר
ישיבות
כיבוד מנכל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

מנהל כספים

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

מנהל כספים

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

שירותי יעוץ למנכ"ל

45 31/12/2020

1611110750

יעוץ

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

אחר

עובדי עירייה

תיאום ,ארגון והקלטת ישיבות מועצה

96 31/12/2020

1611110752

הקלטת ישיבות
מועצה

הוצאות

ריכוז ישיבות מועצת העיר ומענה לשאילתות ולפניות 0 31/12/2020
שוטפות של חברי מועצת העיר
הוצאות שונות עבור לשכת מנכ"ל ולשכת ראש העיר 23 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ישיבות

 12ישיבות מועצה מן המניין  3 +ישיבות
מועצה שלא מן המניין

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

מס' ישיבות

1611110780

הוצ' אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 12ישיבות מועצה מן המניין  3 +ישיבות
מועצה שלא מן המניין
 100%עמידה תקציבית

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

רכישת ריהוט וציוד

4 31/12/2020

1611110930

רכישת ציוד
יסודי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

ערי תאום

80 31/12/2020

 1754000780ערי תאום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה תקציבית

מעקב ובקרה על תהליכי עבודה ,משימות ,פרוייקטים 0 31/12/2020
והיערכות לאירועים ומועדים
0 31/12/2020
ניהול יומן מנכ"ל גורמי חוץ ופנים

תכנית שנתית

מס' דוחות משימות חורגות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

מנהל כספים

שכונות מרכז
שכונות מרכז

הוצאת דוח משימות חורגות פעם בחודש -
סה"כ  12דוחות בשנה
ביצוע המשימה ב 100% -באופן מיטבי

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ניהול פניות למנכ"ל וללשכת מנכ"ל

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן (יום )1

 100%עמידה בזמן תקן

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ניתוב פניות תושבים ופיקוח על הטיפול בהן

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

ביצוע המשימה ב 100% -באופן מיטבי

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

רכש וחשבות – הזמנות ציוד ,הוצאת הזמנות
ותשלום חשבוניות
חתימות ואישורי מנכ"ל

0 31/12/2020

תכנית שנתית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע לפי תנאי התשלום המקובלים
בעיריה
ביצוע בהתאם לצורך

ביצוע לפי תנאי התשלום המקובלים בעיריה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה
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ביצוע בהתאם לצורך

לשכת מנכ"ל

מס'
משימה
1

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1611002110

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

מנהל כספים

21

19
20
21
22

23
24
25

22

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

ניהול שוטף של העירייה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
ניהול שוטף של העירייה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
ניהול שוטף של העירייה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
ניהול שוטף של העירייה
בהתאם לדרישות מנכ"ל
ניהול שוטף של העירייה
בהתאם לדרישות מנכ"ל

תכנון ותהליכי ביצוע סיכומי פגישות
עבודה
תכנון ותהליכי מעקב נוכחות ודיווחי חופשים של יחידות מנכ"ל
עבודה
בקרה על ניצול תמיכות מפעל המים
הכנסות

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

ביצוע בהתאם לצורך

תושבים כללי

0-120

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע אחת לחודש

ביצוע אחת לחודש

עובדי עירייה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

0 31/12/2020

תכנון ותהליכי ניהול נושא השקיפות העירונית ועדכון זירת
השקיפות 360
עבודה
תכנון ותהליכי טיפול בועדות עירוניות  -הוצאת כתבי מינוי לחברי 0 31/12/2020
ועדות לפי החלטות מועצה ,ביצוע בקרה שוטפת
עבודה
על קיום ועדות ,פרסום חומרים באתר העירוני ,דיווח
למשרד הפנים
0 31/12/2020
ניהול שוטף של העירייה תכנון ותהליכי כתיבה ותיקוף ספר אירועים ומועדים
בהתאם לדרישות מנכ"ל עבודה
0 15/03/2020
ליווי תהליך הבחירות לכנסת ה23-
ניהול שוטף של העירייה קשרי חוץ
בהתאם לדרישות מנכ"ל
0 31/12/2020
ליווי אשכול רשויות השרון
ניהול שוטף של העירייה קשרי חוץ
בהתאם לדרישות מנכ"ל

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית ביצוע בהתאם לצורך

אחוז ניצול תקציבי בכפוף לתקציב
מפעל המים
ביצוע בקרה אחת לרבעון בשיתוף עם
אגף המחשוב
ביצוע בקרה אחת לחודש

 100%ניצול תקציבי בכפוף לתקציב מפעל
המים
ביצוע לפחות  4בקרות בשנה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ביצוע לפחות  12בקרות בשנה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

ביצוע תיקוף

ביצוע תיקוף לספר הקיים אחת לשנה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם לדרישות משרד הפנים

ביצוע בהתאם לדרישות משרד הפנים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם לדרישות משרד הפנים
+קיום מועצת רשויות השרון

ביצוע בהתאם לדרישות משרד הפנים +4
ישיבות מועצה בשנה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

עיריית כפר סבא 2020

לשכת מנכ"ל

מס'
משימה
18

משימה

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מרכז

23

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני

המחלקה לקידום הבריאות
ולחוסן עירוני
כפר-סבא הצטרפה לרשת ערים בריאות מתוך רצון לשפר את איכות חיי התושבים,
חוסנתם ובריאותם .מטרת המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני הינה לצמצם את
הפערים הבריאותיים בעיר ,ליצור סביבה עירונית בריאה ,העצמת הקהילה וקידום תחום
הבריאות .השגת מטרה זו נעשית דרך העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא
ופעיל ומתן כלים להתמודדות במצבי לחץ ומצוקה.
המחלקה פועלת בשלושה תחומי ליבה מרכזיים :חינוך ,קהילה והסברה.

יעדי היחידה לשנת :2020
בניית חוסן עירוני.
חיבור שותפים ואיגום משאבים.
מיתוג עיר ברמה ארצית בתחום קידום
הבריאות והחוסן העירוני.
קידום אורך חיים בריא ופעיל.

24

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

25

27
28
29
30

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

חוסן עירוני

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל
קידום אורך חיים בריא
ופעיל
קידום אורך חיים בריא
ופעיל
קידום אורך חיים בריא
ופעיל

חוסן עירוני

תכלול אפיקים לחיזוק החוסן העירוני ,שירותים יזומים לתושב  -יש לייצר חבילה 19/03/2020
לתושב להתמודדות עם המצב ,שיחות יזומות ,קו חם לתושב (הורה ,גמלאי
וכו) הפעלת שיעורי לימוד מרחוק .המטרה היא שנוכל להנגיש לתושב את כל
השירותים שהוא יכול לקבל  :שירות ,קהילה ,טיפול
15/03/2020
הצגת תוכנית פעולה-שמירה על חוסן העובדים

תכנית שנתית

חוסן עירוני וירידת תחלואה

17/03/2020

תכנית שנתית

חוסן עירוני וירידת תחלואה

17/03/2020

תכנית שנתית

חוסן עירוני וירידת תחלואה

ביטחון וחירום יש לבצע רשימות של כלל אנשי הקשר בקופות החולים ובתי המרקחת כולל
זמינות ומדיניות-לסנכרון שוטף של המוקד העירוני
ביטחון וחירום יש לבצע רשימות של כלל אנשי הקשר בטיפות חלב כולל זמינות ומדיניות-
לסנכרון שוטף של המוקד העירוני
ליווי והכשרת מורות מובילות בריאות ב  20בתי ספר
בריאות

31/12/2020

84

31/12/2020

28

31

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

ליווי  ,פיקוח  ,הכשרה ובקרה על  10מזנונים בחטיבות ובתיכונים

32

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

33

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

קיט לכל גני הילדים ולכל בתי הספר היסודיים ,קיט +חוברת הדרכה ל  200גני
הילדים ול  20בתי ספר יסודיים בכל בית ספר יסודי בעיר קבוצת נאמני בריאות.
 2ימי שיא או מפעלים גדולים בנושא בריאות בשימוש כלים אלה .עוד אחת
לשבועיים-שלושה הפסקות פעילות ייעודיות.
האקתון עירוני בנושא בריאות שיובילו  200תלמידי חטיבות הביניים בעיר בעזרת 31 30/03/2020
מנטורים וצוות אשכול פיס בעיר

34

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

כנס חוסן חינוך והמשך הטמעת כלי חוסן :טיפות חוסן

30 30/03/2020

10 30/01/2020

 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500781ערים בריאות
פעולות
 1829500781ערים בריאות
פעולות

גני ילדים ,רשות הספורט ,בתי ספר ,שירות
והסברה ,חינוך ,משרדי ממשלה
גני ילדים ,רשות הספורט ,בתי ספר ,שירות
והסברה ,חינוך ,משרדי ממשלה
גני ילדים ,רשות הספורט ,בתי ספר ,שירות
והסברה ,חינוך ,משרדי ממשלה
חינוך ,משרדי ממשלה  ,בתי ספר

עובדי עירייה

0-120

מרחב עירוני -כללי

תושבים כללי

0-120

מרחב עירוני -כללי

תושבים כללי

0-120

מרחב עירוני -כללי

ילדים ,נוער

6-12

בתי ספר

נוער

12-18

בתי ספר

6-12 ,3-6

גני ילדים ,בתי ספר

מרכזי קהילה,
12-18
נוער ,העשרה
ופנאי
 12-18 ,6-12בתי ספר

הוצאות

תכנית רב
שנתית

עלייה בבתי הספר מקדמי הבריאות בעיר
לפי כוכבי משרד החינוך

עלייה בכוכב הבריאות לפי
משרד החינוך

הוצאות

תכנית רב
שנתית

ביקורות בערכה טוב מאוד בכל המדדים
בכל מזנון אחת לחודשיים.

דוחות בקרה

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גני ילדים ובתי ספר מקדמי בריאות

הכפלת גני הילדים מקדמי
הבריאות  60גנים ו  30בתי
ספר מקדמי בריאות

גני ילדים ,רשות הספורט ,בתי ספר ,שירות
והסברה ,חינוך ,משרדי ממשלה

הגיל הרך ,ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

לפחות  12רעיונות חדשים שעולים מבתי כניסת החטיבות המשתתפות
הספר לקידום אורח חליים בריא בקרב בני למערך בתי הספר מקדמי
הבריאות במשרד החינוך.
הנוער בעיר.
דיווחים לשפ"ח ולשפ"י
ירידה בכמות דיווחים על אובדנות

בתי ספר ,חינוך ,משרדי ממשלה

נוער

בתי ספר ,חינוך ,משרדי ממשלה

נוער ,ילדים

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,נוער צעירים וקהילה ,שירות
והסברה ,בתי ספר
משרדי ממשלה  ,בתי ספר ,אחר ,בטחון,
חירום ובטיחות

נוער

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

 3קבוצות חיזוק דימוי עצמי והעצמת נערות למניעת הפרעות אכילה

31/12/2020

10

36

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

 4הכשרות שומרי סף לאנשי מקצוע ולקהל הרחב

31/12/2020

8

 1829500781ערים בריאות
פעולות

37

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

קורס חוסן לאיגי -הקהילה הלהטב"ית

31/12/2020

7

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

35

גני ילדים ,רשות הספורט ,בתי ספר ,שירות
והסברה ,חינוך ,משרדי ממשלה

תושבים כללי

0-120

מרחב עירוני -כללי

שינוי עמדות של המשתתפות ביחס
לעצמן

שאלון עמדות

הוצאות
הוצאות

תכנית רב
שנתית

עלייה בדיווחים של שומרי סף

עלייה בדיווחים משומרי סף

תכנית שנתית

יכולת התמודדות עם מצבי מצוקה

שאלון חוסן

נוער צעירים וקהילה ,משרדי ממשלה

12-18

הורים ,עובדי עירייה0-120 ,
קהילה אתיופית,
תושבים כללי
12-18
להט"בים

38

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

קורס חוסן למשפחות המיוחדות בעיר

31/12/2020

7

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

יכולת התמודדות עם מצבי מצוקה

שאלון חוסן

שח"ק

תושבים כללי

40-62

39

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

קורס חוסן לעובדי עירייה בשחיקה גבוהה ולמנהלים בשותפות משאבי אנוש
והדרכה

31/12/2020

14

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

יכולת התמודדות עם מצבי מצוקה

שאלון חוסן

מש"א והדרכה ,כלל העירייה

עובדי עירייה

40-62

26

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני

מס'
משימה
26

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
חוסן עירוני וירידת תחלואה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי ,בתי ספר
גני ילדים ,מרכזי
קהילה ,נוער,
העשרה ופנאי
מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי

27

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

בניית חוסן עירוני

חוסן עירוני

קורס חוסן הורים שותפות מרכז ההורים העירוני

31/12/2020

41

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

חיבור שותפים ואיגום
משאבים

שיתופיות

כתיבת מסמך מדיניות

10 30/03/2020

7

 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות

הוצאות

תכנית שנתית

מסמך מדיניות כולל

מסמך כתוב

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

חיבור שותפים ,חיזוק שותפיות ,ואיגום
משאבים להנעת תכניות רב תחומיות
לקידום אורח חיים בריא ופעיל

השתתפות כלל הגורמים
הרלוונטים או נציגים מטעמם.
קבלת החלטות לקידום בריאות
בשותפות רחבה

תכנית שנתית

שוטף
שוטף

42

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

חיבור שותפים ואיגום
משאבים

שיתופיות

כינוס וועדות היגוי בנושאים :חוסן ,מניעת אובדנות ואורח חיים בריא ופעיל

31/12/2020

2

43

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

הון אנושי ערכי ואיכותי

כוח אדם

תכלול כל תחום הבריאות והחוסן ברמה עירונית

31/12/2020

315

הוצאות

הון אנושי ערכי ואיכותי

כוח אדם

יישום פרויקטים עירוניים בתחום החינוך והקהילה

31/12/2020

140

הוצאות

תכנית שנתית

אירוח משלחות מכל הארץ לימי למידה

31/12/2020

10

הוצאות

תכנית שנתית

 6ביקורים מהארץ

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

 4הכשרות לסייעות גני היול"א על אורח חיים בריא ופעיל למניעת השמנה

31/12/2020

10

הוצאות

תכנית שנתית

העלאת המודעות והכשרת סייעות
לתזונה בריאה בגנים ובצהרונים

47

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

פסטיבלים ,פסטיבלים :משפחה בריאה ,קרוב לבית בקצב הלב בשותפות עירונית
רחבה

30/11/2020

56

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה ב  25%בכמות המשתתפים
בפסטיבלים ב 2019

עלייה ב  25%בכמות
המשתתפים בפסטיבלים

48

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

קמפיין עירוני שיצטרף למבצע הסברה ואכיפה ולמניעת עישון במקומות
ציבוריים ואורח חיים בריא אפשריבריא

20 30/05/2020

1829500780

הוצאות

תכנית שנתית

חשיפה באמצעות הקמפיין התדמיתי.

חשיפה באמצעות הקמפיין
התדמיתי .טרגוט  20,000איש

49

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

קמפיינים לקידום אורח חיים בריא  :שתיית מים וחכם בשמש ,עידוד תזונה
ופעילות גופנית לכל המשפחה

30/11/2020

30

1829500780

50

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

 2סדנאות מתמשכות לבית למשפחות מיוחדות :פעילות גופנית ובישול

31/12/2020

49

1829500780

51

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

מתחם כושר במרחב העירוני

31/12/2020

60

1829500780

44
45
46

28

מיתוג עיר ברמה ארצית קשרי חוץ

 1829500781ערים בריאות
פעולות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
מותנה
הכנסות משרד
הבריאות

ספר תכנית עבודה

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול

הורים

40-62

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי

עובדי עירייה,
תושבים כללי

0-120

כלל העירייה  ,תושבים ,גני ילדים ,בתי ספר,
החברה הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
אחזקה ותפעול ,הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,קיימות וחדשנות,
מש"א והדרכה ,שירות והסברה ,שח"ק,
תכנון אסטרטגי ושיתופיות
החברה לתרבות ופנאי ,הנדסה ,בתי ספר ,גני עובדי עירייה
ילדים ,החברה הכלכלית ,הרשות החדשה
למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול ,חינוך,
מש"א והדרכה ,משרדי ממשלה ,נוער
צעירים וקהילה ,קיימות וחדשנות ,שח"ק,
רשות הספורט ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות
עובדי עירייה
חינוך ,גני ילדים ,בתי ספר ,החברה לתרבות
ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,תרבות

הטמעת דרכי הפעולה של כפ"ס
ברשויות נוספות
השתתפות של 90%

עובדי עירייה

החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,תושבים כללי
קיימות וחדשנות ,שח"ק ,רשות הספורט,
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,תושבים ,משרדי ממשלה
בתי ספר ,חינוך ,משרדי ממשלה  ,עסקים ,תושבים כללי
פיקוח ואכיפה  ,שירות והסברה

,40-62
18-40
,40-62
18-40

גני ילדים

,6-12 ,3-6
,40-62
62-80

0-120

מרחב עירוני -כללי

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

חשיפה באמצעות הקמפיין התדמיתי.

חשיפה באמצעות הקמפיין
התדמיתי .טרגוט  20,000איש

חינוך ,משרדי ממשלה  ,שירות והסברה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

עידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית
בקרב ילדים עם מוגבולת (ברובם על
הספקטרום)
מס' משתמשים בשבוע  +משוב
מהתושבים הפעילים ברמה שבועית על
ידי פיקוח מנהל אזור

השתתפות של 100%

שח"ק ,משרדי ממשלה

אנשים עם מוגבלות 6-12

משוב מהתושבים הפעילים.
ברמה שבועית בדיקה של כ
 500משתמשים בשבוע.

רשות הספורט ,תושבים ,נוער צעירים
וקהילה

תושבים כללי

מרחב עירוני -כללי

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי ,מועדוני
גמלאים
מרחב עירוני -כללי

תושבים כללי

עיריית כפר סבא 2020

מרחב עירוני -כללי

עובדי עירייה
מבוגרים

גני ילדים ,חינוך ,החברה לתרבות ופנאי,
החברה הכלכלית

,40-62
62-80

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני

מס'
משימה
40

תאריך לביצוע תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1829500781ערים בריאות
פעולות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית יכולת התמודדות עם מצבי מצוקה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
שאלון חוסן

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

,18-40
40-62

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מרחב עירוני -כללי

29

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

הרצאות לגיל השלישי ושותפוית במיזם ותיקים בתנועה ,הרצאות לגיל השלישי
בנושא אורח חיים בריא ושותפוית במיזם ותיקים בתנועה

31/12/2020

36

53

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

הצטיידות

בריאות

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

בריאות

רכישת מזגנים ל  4מזנונים ,אטמורים ל  8מזנונים וגגון ל  2מזנונים +כל הנדרש
מבחינת צנרת וחשמל.
יום ההליכה הבינלאומי שותפות עם רשות הספורט

31/12/2020

40

10 30/10/2020

55

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

שיתופיות

שיתופי פעולה עם הקיימות בל"ג בעומר ובימי אהבה ואפס מחלות לסביבה

8 30/05/2020

 1829500781ערים בריאות
פעולות
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות
 1829500781ערים בריאות
פעולות

רשות הספורט ,שח"ק

תושבים כללי

62-80

מדרחוב ירושלים,
מרחב עירוני -כללי

אחזקה ותפעול ,בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

נוער

12-18

בתי ספר

רשות הספורט ,משרדי ממשלה  ,שח"ק ,בתי תושבים כללי
ספר ,חינוך

0-120

פארק עירוני

בתי ספר ,קיימות וחדשנות

תושבים כללי

0-120

מרחב עירוני -כללי

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,ועד הורים

הורים

18-40

מבוגרים

,18-40
40-62
62-80

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מועדוני גמלאים
בתי ספר

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור תנאי התברואה ושמירה על
היגיינה במזנון
מס' משתתפים

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מיזמים משותפים

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

שיתופיות

סדנאות והרצאות בשותפות מרכז ההורים העירוני בפסטיבל ההורים

5 30/05/2020

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

השתתפות מלאה בכל הסדנאות
וההרצאות

השתתפות מלאה בכל הסדנאות
וההרצאות

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

שיתופיות

שותפויות מועצת נשים :מניעת סרטן השד ,יום האלימות כלפי נשים

30/11/2020

8

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה בכמות הנבדקות

בדיקה מול פרופיל הבריאות
היישובי

תושבים ,לשכת מנכ"ל

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

שיתופיות

שותפות אגף שח"ק -חוסן גיל הזהב

31/12/2020

25

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

כמות קבוצות שנפתחו

לפחות  5קבוצות

שח"ק ,תושבים

אזרחים ותיקים

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

שיתופיות

קורס לפרלמנט הילדים בריאות וחוסן

31/12/2020

5

 1829500781ערים בריאות
פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

הובלת פעילות בריאות בבתי הספר

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

הכנסות

ערים בריאות הכנסות משתתפים

31/12/2020

0

תושבים כללי

0-120

61

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

הכנסות

ערים בריאות הכנסות משתתפים

31/12/2020

-5

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

62

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום אורך חיים בריא
ופעיל

הכנסות

הכנסות משרד הבריאות

31/12/2020

-280

 1329300423ערים בריאות
הכנסות
משתתפים
 1329500420ערים בריאות
הכנסות
משתתפים
 1329500940הכנסות משרד
הבריאות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

פעילות שיא בהובלת פרלמנט
הילדים ב  80%מבתי הספר
בפרלמנט
עמידה ב 100% -ומעלה בצפי
הכנסות

בתי ספר ,נוער צעירים וקהילה

ילדים

6-12

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

54

56
57
58
59
60

30

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 1000משתתפים ומעלה (עלייה
של  20%בכמות המשתתפים
משנת .)2019
חיבור רוחבי של  3-4יחידות
עירייה+קופות חולים

משרדי ממשלה

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני

מס'
משימה
52

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1829500780מותנה
הכנסות משרד
הבריאות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
מס' משתתפים
תכנית רב
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
השתתפות בכל שיעור 25
אנשים (בכל קבוצה  25סה"כ
 100איש ) המתמידים מידי
שבוע.
דוחות בקרה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

31

הרשות למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול

הרשות למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול
הרשות למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול הינה תכנית לאומית ,שחזונה מניעת התנהגויות
סיכון בקרב כלל הקהילה לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי ,סובלנות,
הידברות והנגשת הידע של שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב .פיתוח קהילה
עירונית מעורבת ,בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית ,הוא המפתח לצמצום התנהגויות
סיכוניות בקרבנו ולחיזוק תחושת שייכות למקום .הגשמת חזון זה ,באה לידי ביטוי דרך
הפעלת מערך בשותפות עירונית רחבה ,לצורך הגברת הביטחון האישי .הרשות החדשה
פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים :קהילה ,חינוך ,אכיפה ,שיקום ופנאי.

יעדי היחידה לשנת :2020
העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה לנזקי
השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ומיקוד
באוכלוסיית הנוער והצעירים.
העלאת המודעות להשלכות האלימות על
הפרטים בקהילה.
מניעה וצמצום האלימות בקרב כלל הקהילה
בעיר.

32

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

33

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר

64

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

31/12/2020

140

1722100781

65

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העלאת המודעות להשלכות
האלימות על הפריטים בקהילה
העלאת המודעות להשלכות
האלימות על הפריטים בקהילה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

סדרה של פעילויות מניעה עוקבת ,לכמה שיותר קהלי 31/12/2020
יעד בעיר (הורים ,נוער ,אנשי מקצוע וכו)

100

31/12/2020

10

1722100781

66

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר
תושביה ובאיה

ביטחון וחירום הכשרות לסיירת הורים למקצוע אופן הפעילות וגיבוש 31/12/2020
חברי הקבוצה

5

1722100781

הרשות למניעת סמים
ואלכוהול

31/12/2020

30

1722100781

הרשות למניעת סמים
ואלכוהול

הוצאות

31/12/2020

5

1722100781

הרשות למניעת סמים
ואלכוהול

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

עוס שתפקידה לקיים פעילות קהילתית מניעתית

31/12/2020

35

1722110140

עיר ללא אלימות מטה

הוצאות

תכנית שנתית

מדריכי מוגנות  -פעילות בשלושה מרחבים :שיחות
אישיות ,קבוצות תהליכיות ומוגנות במרחב הבית
ספרי
רכז סיירת הורים עירוני  -הנעת חברי סיירת הורים
למענה ראשוני לבני נוער במצוקה

01/04/2020

400

1722100781

הרשות למניעת סמים
ואלכוהול

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020

25

1722110110

עיר ללא אלימות
מטה :מנהלת ,מנחת
מנחים ,רכז סיירת
הורים

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020

140

1722110110

עיר ללא אלימות
מטה :מנהלת ,מנחת
מנחים ,רכז סיירת
הורים

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום

67

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

68

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

69

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר

70

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר

כוח אדם

71

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר

כוח אדם

72

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב
כלל הקהילה בעיר

כוח אדם

34

בינוי ושיפוץ

שדרוג מרחבי מרכזי הנוער למשיכת בני נוער

העלאת המודעות בקרב כלל
הקהילה לנזקי השימוש בחומרים
פסיכואקטיבים ומיקוד באוכלוסית
הנוער והצעירים
הסעות ושינוע הסעות לילה לנוער עבור תקופת החופש הגדול
מניעה וצמצום האלימות בקרב
סופ"ש וחגים
כלל הקהילה בעיר

הנחייה מקצועית והכשרות של מדריך המוגנות ומתן
מענה חירום בעת הצורך

הרשות למניעת סמים
ואלכוהול
הרשות למניעת סמים
ואלכוהול
הרשות למניעת סמים
ואלכוהול

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
 150פעילויות

הערות

בעלי עניין

לא כולל חינוך פורמאלי -תלמידים ומורים

כלל העירייה ,משטרת 0-120
ישראל ,מתנדבים

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעילויות

 25פעילויות

ניתן לנצל  15אחוז מהתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

פירסום  7אירועים

בשנה שעברה הוקצו  50,000אין כיצד
לנצל את הכסף הפרסום של הרשות היות
ואינו מותאם ולכן את העלות ב ₪ 30,000

כלל העירייה ,משטרת 0-120
ישראל ,מתנדבים
0-120
כלל העירייה

רחבי העיר

פארק עירוני

רחבי העיר

מרחב עירוני-
כללי

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הכשרות ופעילויות
גיבוש

 7הכשרות ופעילות גיבוש אחת

אחר

40-62

רחבי העיר

תכנית שנתית

ניצול כספי ללא חריגה

ציוד מרכז נוער חדש בירוקה ,מרחבי
מדריכי מוגנות ומרכז קהילתי נודדת

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי
מרכזי קהילה,
נוער ,העשרה
ופנאי

 5הסעות

מס' הסעות של בני הנוער
באירועי החופש הגדול
ובאירועים יחודים לדג' בימת
נוער ערב עצמאות
מפעילה לפחות  4קבוצות תהליכיות
מס' קבוצות
שתפקידן מניעת אלימות ושימוש
בממכרים
ביצוע נוהל דיווח בפועל ,כל נוהל דיווח שוטף ,קב' העצמה
מדריך יפעיל לפחות קבוצת חברתיות ,ייעוץ פרטני לבני נוער.
חברתית אחת בבי"ס
ביצוע הדרכות ,העשרות ולוז  10יציאות החוצה באירועים וחגים,
ביצוע לפחות  7הכשרות .הממד
יציאות לסיורים למתנדבי
החשוב ביותר מניעה מבני נוער לסכן
הסיירת
עצמם בפארקים ובסמיבות בשעות
הלילה

נוער צעירים וקהילה

12-18

רחבי העיר

מועדוני
גמלאים

שח"ק

0-120

רחבי העיר

בתי ספר

בתי ספר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

בתי ספר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

הנחיית מדריכי המוגנות
וביצוע פרוייקטים ייחודים
בבתי הספר

להוות אוזן קשבת  24/7ולעזור
בשטח למדריכי המוגנות לפתור
דילמות ולמצוא פצתרות לנוער בסיכון

יש להחליף את העובדת הקיימת -הורדתי
שכר מ  ₪ 70,000אם זו הנוכחית

הפעילות מתבצעת עי הורים ומיועדת
לילדים ונוער 10-18וגם להוריהם (שאומנם
אינם לוקחים בה חלק אך "נהנים" ממנה
היות והנל מקנה להם שקט נפשי ),
הפעילות מתבצעת עי הורים ומיועדת
לילדים ונוער 10-18וגם להוריהם (שאומנם
אינם לוקחים בה חלק אך "נהנים" ממנה
היות והנל מקנה להם שקט נפשי )

הרשות למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול

מס'
משימה
63

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

שילוב תכני מניעה באמצעות פעילוית שיא במסגרת
אירועים לכלל הקהילה
הפצת עלוני מידע בנושא מניעה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1722100781

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' פעילויות

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
בתי ספר

35

73

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מניעת אלימות במשפחה
ועידוד נשים להתלונן במשטרה

רווחה

עו"ס משטרה  -מתן מענה לנשים במצוקה באגף 38 31/12/2020
הרווחה

74

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

כוח אדם

אכיפה ומניעה בהקשר הרחב
העירוני של התנהגויות אלימות
כוח אדם
תקצוב עובדי נוער בפעילות
ליילת במרחבי קיץ בטוחים

תקצוב מוקדנים השומרים על ביטחון תושבי
העיר העוברים הכשרות ייעודיות לנושא
תקצוב שעות נוספות עובדי ומדריכי נוער
לפעילות לילית במהלך חופשות עם נוער

76

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

מניעה וצמצום האלימות בקרב כוח אדם
כלל הקהילה בעיר

77

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

78

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

מנהל הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול
מניעה וצמצום האלימות בקרב כוח אדם
בפועל  -ביצוע התוכנית ע"פ היעדים ,שת"פ
כלל הקהילה בעיר
וסנכרון עם כלל הגורמים העירוניים .הובלת
יוזמות חדשות.
תוכנית הדרך החדשה ללא מאצ'ינג עירוני,
קהילה,
מניעת העצמה וצמצום
התנהגויות סיכוון בקרב קהילה תרבות ,פנאי קהילה אתיופית  -קידום תוכניות מניעה בקרב
הקהילה האתיופית
וספורט
אתיופית

36

גיוס חשבת  50%משרה -לדווח לשתי הרשויות
לעמוד בקשר אל מול ספקים עפ הוראות משרד
לביטחון פנים והאוצר

35 31/12/2020
60 31/12/2020

מס' סעיף
תקציבי

 1842410110הרשות למניעת
אלימות סמים
ולאכוהול

הוצאות

 1722101210שכר מוקד עיר ללא
אלימות
 1847130210הרשות למניעת
אלימות סמים
ואלכוהול

הוצאות

תכנית שנתית שיפור הקשר עם תחנת
משטרה כפ"ס בתחום
האלמ"ב ,נוכחות העוס
במשטרה בפועל לפחות
אחת לשבוע ,שירות
השירות עבור מתלוננות
אלמ"ב.
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

לגרום לפחות ל  50אחוז
מהמתלוננות להגיע לטיפול

הפעילות מתבצעת באגף שח"ק .מיועדת
לנשים בכל הגילאים החוות אלימות ובקשר
עם המשטרה.

שח"ק

0-120

שכונות מרכז

0-120

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' הכשרות מניעה לכל
מדריך

בטחון ,חירום
 100%עמידה בתקציב ללא חריגה
ובטיחות
ייתכן ויבקשו מהרשות הלאומית להפוך
נוער צעירים
המדריכים יעברו הכשרת מניעה
ליללה
מדריכי
עבור
לתשלום
במקום
זה
את
וקהילה
ויעבירו אותה הלאה לבני הנוער

תכנית שנתית קליטת עובד ב100%

קליטת עובד ב100%

הוצאות

תכנית שנתית ביצוע ועמידה בכל יעדי
התוכנית ויצירת יוזמות
יצרתיות חדשות

הכשרות לכלל הקהילה לרבות
עובדי העירייה בתחומי המניעה

הוצאות

תכנית שנתית ביצוע פעילות למניעה
לקהילה האתיופית

ביצוע  2סדנאות ממשוכות לנוער
אתיופי ,ופעילות הורית לקהילה
אתיופית לרבות אירועי שיא

הוצאות

0 31/03/2020

75 31/12/2020

40 31/12/2020

 1722110110עיר ללא אלימות
מטה :מנהלת ,מנחת
מנחים ,רכז סיירת
הורים
 1722100781הרשות למניעת
סמים ואלכוהול

ספר תכנית עבודה
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הרשות למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

75

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

בנוער בקיץ למדריך בלתי פורמאלי שיעבור
בשיתוף הנוער לאורך השנה כולה.
לא ימומן עי הרשות החדשה -ייתכן וניתן הרשות החדשה
יהיה לתת למישהו חצי משרה בזה וחצי למניעת
כעובד קהילתי

ללא מצ'ינג

אלימות,סמים
ואלכוהול
הרשות החדשה
למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול
נוער צעירים
וקהילה

0-120

שכונות מזרח

37

המחלקה למורשת ישראל מופקדת על פעילות מורשת בעיר לכלל האוכלוסייה .קיום
מפעלי תרבות והעשרה עם דגש על המסורת היהודית ,טיפוח מורשת התרבות היהודית
והעמקת הידע ביהדות ,וקיום שיעורי תורה לציבור הרחב.
התרבות היהודית מורכבת ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה ,תיאטרון וקולנוע.

המחלקה למורשת ישראל

המחלקה למורשת ישראל

יעדי היחידה לשנת :2020
פעילות פנאי והעשרה במועדי ישראל.
ציון חגים ומועדי ישראל.
קיום טיולים ברחבי הארץ תוך מתן דגש על
מורשת קרב וקברי צדיקים
העמקת מודעות למורשת ישראל.
קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר
ברוח מורשת ישראל.
העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות
ומורשת ישראל.
העשרה לילדים ונוער בנושא יהדות ומורשת
ישראל.
הרחבת יוזמה של מסגרת מתפללים יחד
תפילות לדתיים וחילוניים ביום כיפור.
קיום שיעורי תורה לילדים ,נוער ,נשים
וגברים במגוון תחומים ונושאים ביהדות.

38

ספר תכנית עבודה
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כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת

הכנסות

הכנסות מפעילות תרבות תורנית

31/12/2020

-45

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת

הכנסות

הכנסות ממשלה תרבות תורנית

-200 31/12/2020

ניקיון

פינוי גניזה מ  4 -מתקני גניזה ברחבי העיר פעם 31/12/2020
בחודש בממוצע

העשרה לילדים ונוער
באמצעות הצגות והרצאות
ציון חגים ומועדים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת

אירועים
אירועים
אירועים

6-12 ,3-6

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית מס' הצגות בשנה
תכנית שנתית מס' אירועים

 4אירועים

תכנית שנתית קיום אירועים במועדי
ישראל

 30אירועים

הפקת אירועים גדולים לתושב

31/12/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 3אירועים בשנה

משרדי ממשלה

ערב יום העצמאות  -במה לציבור הדתי והכללי

29/04/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

אירוע אחד

תרבות

31/12/2020

ניהול מקהלת חזנים ייצוגית כ"ס "אבני חן"
המונה כ  17 -חזנים כחלק ממקהלה ארצית ליווי
הופעות המקהלה בארץ ובעולם
31/12/2020
קיום ערבי שירה והצגות באודיטוריום והיכל
התרבות
31/12/2020
שבת חזנות בבתי כנסת

תכנית שנתית מס' חזרות

חזרה פעם בשבוע

0-120

תכנית שנתית מס' אירועים

 3אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' אירועים

 2אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 2אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

30/06/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

אירוע אחד

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 2אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

אירועים

אירועים

חזות העיר

0-120

רחבי העיר

 12הצגות בשנה

הפקת ארוע חד שנתי "יחד ירושלים" -חגיגת יום 21/05/2020
ירושלים בחסות משרד החינוך
31/12/2020
קיום אירועים בכל אחד ממועדי ישראל

אירועים

משרדי ממשלה

0-120

רחבי העיר

עמידה ב 100% -ומעלה בצפי הכנסות

תכנית שנתית מס' פינויי גניזה

אירועים

פעילות פנאי ותרבות במועדי
ישראל ברוח המסורת היהודית
בחברה הישראלית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח פעילות פנאי אירועים
לתושבי העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים הנגשת שירותי פנאי ותרבות אירועים
ביום העצמאות לכלל
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר אירועים
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הכנסות

תכנית שנתית אחוז עמידה בצפי הכנסות עמידה ב 100% -ומעלה בצפי הכנסות

0-120

רחבי העיר

 15פעמים בשנה

קיום הצגות לילדים במרחב העירוני

אירועים

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה בצפי הכנסות

בעלי עניין

שבת פייטנות עם אורחים בתי כנסת (צפון
אפריקאי וירושלמי)
קונצרט חזנות במלאות  25שנה לרב שלמה
קרליבך
הפקת כנסים וטיולים לגבאי העיר

ספר תכנית עבודה
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משרדי ממשלה

המחלקה למורשת ישראל

מס'
משימה
79

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

הערות

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

41

93

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח פעילות פנאי
לתושבי העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח פעילות פנאי
לתושבי העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח פעילות פנאי
לתושבי העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים פיתוח השירותים והנגשת
מידע לנשים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים הרחבת יוזמה של מסגרת
מתפללים יחד תפילות לדתיים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
וחילוניים ביום כיפור
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת

אירועים

קיום אירועים עירוניים עם מחלקות העיריה
עבור תושבי העיר
תהלוכות ל"ג בעומר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

12/05/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 4אירועים בשנה

28/09/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 4אירועים בשנה

0-120

 3אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

אירועים

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

תרבות ,נוער
צעירים וקהילה

0-120

רחבי העיר

 5אירועים בשנה

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

אירועים

פעילות סליחות בחודש אלול ותשרי בסגנון
אשכנזי וספרדי כולל טיול סליחות בירושלים
ובצפת
הקפות שניות במרכז בעיר ובשכונות המזרחיות 10/10/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

אירועים

10/10/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 4אירועים בשנה

07/11/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 2אירועים בשנה

0-120

30/09/2020

תכנית שנתית מס' אירועים

 5אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' פעילויות העשרה

 10פעילויות העשרה בשנה

0-120

רחבי העיר

28/09/2020

תכנית שנתית מס' מוקדים לתפילות יום
כיפור

תפילות ב 9מוקדים ברחבי העיר

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' פעילויות העשרה

 10פעילויות העשרה בשנה

18-40

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' פעילויות העשרה

 24פעילויות העשרה בשנה

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' שיעורים בשבוע

 10שיעורים בשבוע

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' פעילויות העשרה

 8פעילויות העשרה בשנה

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית מס' טיולים בשנה

 14טיולים

0-120

רחבי העיר

אירועים

פעילות בשמחת בית השואבה ברחבי העיר

ציון שבת עולמית -פרשת וירא בחיבור לכלל
אירועים
פעילויות בעולם
הופעות ופעילויות לציבור הכללי והדתי במהלך
אירועים
חודשי הקיץ
קהילה ,תרבות ,פנאי קיום מפגשים בנושאים שונים; הרצאות
וסדנאות
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי קיום תפילות ציבוריות ביום כיפור
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי
וספורט

הרצאות והעשרות בנושא אקטואליה ופרשת
שבוע לצעירים
קיום הרצאות אקדמיות בימי שישי לתושבי
העיר
סדרת הרצאות בתחום היהדות ואקטואליה
לאורך השנה
קיום פעילויות העשרה שונות לכלל האוכלוסיה
בבית מים
ארגון טיולים מורשת ישראל וקברות צדיקים
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בטחון ,חירום
ובטיחות ,אחזקה
ותפעול ,חינוך,
הנהלת העירייה

המחלקה למורשת ישראל

מס'
משימה

מטרה עירונית

94

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
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107

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח מודעות
למורשת ישראל
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קהילה ,תרבות ,פנאי ביצוע ימי עיון לקראת מועדים וגיבוש הקהילה
הדתית
וספורט
תשלום שכר עובדים
כוח אדם

109

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים ציון חגים ומועדים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח פעילות פנאי
לתושבי העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח מודעות
למורשת ישראל
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח מודעות
למורשת ישראל
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים הנגשת המידע על תולדות
בתי הכנסת בעיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
חיבור עולי צרפת לעיר
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
ולשירותיה להתאקלמות
מיטבית בעיר
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים קידום ופיתוח מודעות
למורשת ישראל
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קהילה ,תרבות ,פנאי סיום מסכת ,קיום אירועי סיום מסכת בבתי כנסת 31/12/2020
וספורט
10/03/2020
קהילה ,תרבות ,פנאי קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר
וספורט
09/10/2020
קהילה ,תרבות ,פנאי הרצאות לימודיות ללימוד ליל שבועות וליל
הושענא רבא
וספורט
קהילה ,תרבות ,פנאי תלמוד תורה לילדים בקיץ  -פרוייקט קשת של 31/08/2020
משרד החינוך
וספורט
תשלום שעות נוספות עובדי תרבות תורנית
כוח אדם
20 31/12/2020

120

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים העשרה כללית לתושבי העיר
בנושאי יהדות ומורשת
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

44

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי תרבות תורנית

קהילה ,תרבות ,פנאי קיום שיעורי תורה ברחבי העיר לאורך השנה
לאוכלוסיות מגוונות :מבוגרים ,נשים וילדים
וספורט
כתיבת ספר שכולל תיאור היסטורי על בתי
פרסום
הכנסת בעיר
קהילה ,תרבות ,פנאי ניהול פרוייקט משפחות עולות חדשות מצרפת
לשילוב מיטבי בישראל ובעיר
וספורט
פרסום

31/12/2020
350 31/12/2020

35 31/12/2020
620 31/12/2020
100 31/12/2020
31/12/2020

הדפסת מודעות והפקה ופרסום עלון בכפר שלנו 1,450 31/12/2020

קהילה ,תרבות ,פנאי קיום יום שכולו תורה לאוכלוסיה הדתית ביום
העצמאות הכולל הרצאות בתחום היהדות
וספורט
והפנינג לילדים
הדפסת מודעות לעיתונות
פרסום

350 29/04/2020
31/12/2020

 1827000110משכורת
ושכר
משולבי

 1827000130שעות
נוספות
 1827000140אחזקת
רכב
 1827000210זמניים
 1827000750בתי
כנסת

 1827000780פעילות
תורנית
 1827000781פעילות
תורנית
נוספת

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

תכנית שנתית מס' ימי עיון בשנה

 4ימי עיון

0-120

תכנית שנתית עמידה בתקציב

תשלום ללא חריגה תקציבית

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' אירועים

 3אירועים בשנה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' מוקדים ברחבי העיר

 12מוקדים

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' הרצאות

 2הרצאות בשנה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' קבוצות

 2קבוצות

6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית עמידה בתקציב

תשלום ללא חריגה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית עמידה בתקציב

תשלום ללא חריגה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית מס' שיעורים בשבוע

 25שיעורים

0-120

הוצאת הספר במועד

0-120
0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

הוצאות

עמידה בלו"ז

בשיתוף משרד החינוך

משרדי ממשלה

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

הוצאות

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית מס' אירועים

 3אירועים בשנה

הוצאות

תכנית שנתית פרסום חודשי

פרסום כל החודש

0-120

הוצאות

תכנית שנתית מס' אירועים

אירוע  1בשנה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' פרסומים בחודש

לפחות  3פרסומים בחודש

0-120

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

המחלקה למורשת ישראל

מס'
משימה

מטרה עירונית
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יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

מחשוב ומערכות
מידע
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ספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידום הבריאות של תושבי העיר.
רשות הספורט מנהלת את כל הפעילויות בתחום ,כך שתושבי העיר ,מבוגרים וצעירים
כאחד ,יוכלו להשתלב בפעילויות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא .הרשות מקדמת את
הספורט ההישגי בעיר ,של הנשים והגברים ,תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם .כמו כן,
פועלת הרשות ,לשדרוג מתקני הספורט העירוניים ותחזוקה שוטפת.
המטרה המרכזית של רשות הספורט הינה להביא לתודעת תושבי העיר את החיוני והחיובי
שבאורח חיים בריא וספורטיבי לכל מין וגיל ,ולשם כך דואגת להטמעת העיסוק בפעילות
גופנית כחלק מאורח החיים למירב תושבי העיר .בעיר פועלים חוגים רבים לגילאים השונים,
מתקיימים אירועי ספורט עממיים גדולים ובמרחב העירוני מוצבים מתקני ספורט ופארקים
אקטיביים הפתוחים לתושבים לפעילות חופשית.
הרשות מפעילה  111מתקני ספורט :מגרשים ,אולמות ,חדרי כושר ,מגרשי כדורגל ,חדרי
חוגים ומתחמי כושר פתוחים לציבור .בכפר סבא פועלים בכל מסגרות הספורט כ14,000 -
משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים .רשות הספורט,
פועלת בשיתוף עם  19אגודות ספורט ב 14 -ענפי ספורט שונים וכמו כן פועלת בשיתוף בתי
הספר והמורים לחינוך גופני בפרויקטים ואירועים שונים.

46

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

רשות הספורט

רשות הספורט

יעדי היחידה לשנת :2020
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר
לעידוד אורח חיים בריא.
בינוי ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר.
בניית מתקני ספורט לרווחת תושבי העיר.
הכנה לעונת משחקי הכדורגל.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת קידום
הספורט.
קידום החדשנות והיזמות בספורט.
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי.
קידום ופיתוח ענפי ספורט עממי.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר.
ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט
לפי תקן הבטיחות הנדרש.
קידום הספורט הנשי בהיבט התחרותי וכן
בעממי.
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מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פרויקטים בספורט

122

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פרויקטים בספורט

123

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

קהילה,
בחינת מדיניות ארצית לקיום פעילות בענף
תרבות ,פנאי הכדורגל המקצועניות-יש לעדכן ולקבל אישור
וספורט
למדיניות עירונית
חוסן עירוני יצירת קשר עם הנהלות הליגה והצגת דוחות
זמנים ומשמעויות להמשך-יש לפרט מתי
הליגה החלה ,מספר המשתתפים ,קהל היעד,
משמעויות ביטול כולל מפעלים בינ"ל
בינוי ושיפוץ שיפוצי קיץ  -שיזרוע  3מגרשים (אצטדיון
עירוני)
דרישות המשטרה לעמידה בתקן הבטיחות
בטיחות
הנדרש למגרשי כדורגל
שונות ורזרבה  -מתן מענה לצרכים העולים
תחזוקה
בשוטף
בינוי ושיפוץ הוספת עמודי תאורה במגרש גאולים

121

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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15/03/2020
25/03/2020

75 31/12/2020
90 31/12/2020

83022

100 31/12/2020

83022

278 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ עבודת קרצוף הדשא במגרש המרכזי באצטדיון 110 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ שיפוץ גדרות במגרש גאולים

30 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ פינוי המבנים הישנים של מחלקת נוער
מהאצטדיון
בינוי ושיפוץ השלמות גידור במגרש עלייה

80 31/12/2020

83022

30 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ השלמות גידור מגרשי אימונים

70 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ החלפת גדרות -ספורטק

50 31/12/2020

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ תיקון גדרות מגרש בית"ר

30 31/12/2020

83022

60 31/12/2020

83022

75

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

רכישת שערי כדורגל ניידים גדולים -3

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

רכש

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ החלפת הדשא במגרש הסינטטי בספורטק

01/01/2021

תכנית שנתית
תכנית שנתית

83022

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

תושבים כללי

תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מגרשי
כדורגל

ספר תכנית עבודה

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית ביצוע שיזרוע  3מגרשים

עמידה בתאריך יעד

אחר

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית עמידה בדרישות המשטרה

עמידה בלוח הזמנים מול הדרישות

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב

בטחון ,חירום ובטיחות,
הנדסה
אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית הוספת עמודי תאורה כמתוכנן יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית סיום הקרצוף כמתוכנן
הזמנים
תכנית שנתית סיום החלפת הגדרות כנדרש יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית פינוי המבנים מהשטח
הזמנים
תכנית שנתית סיום החלפת הגדרות כנדרש יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
תכנית שנתית סיום החלפת הגדרות כנדרש יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
תכנית שנתית סיום החלפת הגדרות כנדרש יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית סיום תיקוני הגדרות כנדרש
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית רכישת השערים
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית החלפת הדשא
הזמנים

הנדסה ,אחזקה ותפעול תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
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רשות הספורט

מס'
משימה

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

הנדסה

49

136
137

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

בינוי ושדרוג מגרשי כדורגל

בינוי ושיפוץ שיקום מגרש קט רגל סינטטי באלון

60 31/12/2020

83022

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת רצפת  PVCבאולמות הקטנים על פי
הצורך

60 31/12/2020

83023

תב"ר מגרשי
כדורגל
תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

הוצאות

138

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ צביעה פנימית של האולמות הקטנים

40 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

139

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ בדיקת מהנדס בטיחות שנתית בכל המתקנים
ותיקונים על פי צורך
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ טיפול בתאורה ובחשמל בכל המתקנים

150 31/12/2020

83023

50 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

141

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ ציפוי אקרילי למגרש על פי דחיפות

50 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

142

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ תיקון והחלפה של המזגנים באולמות הקטנים

30 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

143

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שונות ורזרבה  -מתן מענה לצרכים העולים
בשוטף
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת מזגנים באולם בן צבי

31/12/2020

83023

31/12/2020

83023

הוצאות

תכנית שנתית

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת תאורה באצטדיון האתלטיקה במרכז
אלון
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ מחסן בדבורה עומר  -ביצוע

31/12/2020

83023

הוצאות

תכנית שנתית

80 31/12/2020

83023

הוצאות

תכנית שנתית

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ עמודי תאורה בגן התשעה

40 31/12/2020

83023

הוצאות

תכנית שנתית

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ תוספת מחסן צמוד לאולם היובל

50 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

144
145
146
147
148

50

ספר תכנית עבודה

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
החלפת  4מזגנים
הזמנים
החלפת התאורה על פי תוכנית יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
סיום בניית המחסן תוך עמידה יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
בלוח הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הצבת עמודי התאורה תוך
הזמנים
עמידה בלוח הזמנים
סיום בניית המחסן תוך עמידה יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
בלוח הזמנים

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית סיום שיקום המגרש
תכנית שנתית

140

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

הנדסה

תושבים כללי

0-120

עיריית כפר סבא 2020

החלפת רצפת  PVCבהתאם
לצורך ובמינימום הפרעות
לפעילות השוטפת
צביעה פנימית של האולמות
בהתאם לצורך ובמינימום
הפרעות לפעילות השוטפת
בדיקת מהנדס לכל המתקנים
ועמידה בדרישות
טיפול בתארוה ובחשמל
במתקנים השונים בהתאם
לצורך ובמינימום הפרעות
לפעילות השוטפת
ציפוי אקרילי במגרשים על
פי הצורך במינימום הפרעות
לפעילות השוטפת
תיקון והחלפה של מזגנים
באולמות הקטנים על פי
הצורך ובמינימום הפרעות
לפעילות השוטפת
אחוז עמידה בתקציב

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

רשות הספורט

מס'
משימה

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מערב

51

מס'
משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת שטיחי קיר באולמות הספורט על פי
התקן הנדרש
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת גדרות במגרש עציון צפון +מערב במגרש 75 31/12/2020
עציון
180 31/12/2020
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ בניית מועדון סיף באולם בן צבי

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת חלונות באולם בן צבי

100 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שיקום הדשא במסלול האתלטיקה במרכז אלון

100 31/12/2020

83023

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ ריצוף משתלבות סביב אולם ארן

30 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ צביעת חוץ  -אולם כצנלסון גלילי

120 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת רצפה באולם סורקיס

120 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת רצפה באולם אופירה נבון

120 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ מתחם - streatworkoutמתחם כושר פתוח
לציבור

120 31/12/2020

83023

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שדרוג מגרש בלטות בהראל  -החלפה לאספלט 300 31/12/2020
כולל מבנה ותשתיות
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת לוח תוצאות באולם היובל ע"פ דרישות 215 31/12/2020
ההתאחדות לכדורסל

83023

תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט

161

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ הוספת מתקני מתח ומקבילים בשלושה מתחמי 45 31/12/2020
כושר קיימים

83023

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

162

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

60 31/12/2020

83023

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

52

100 31/12/2020

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ מתחם פונקציונלי באצטדיון האתלטיקה
כצנלסון גלילי

83023

83023

83023

תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

החלפת שטיחי קיר לעמידה יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
בתקן הנדרש על פי הצורך
החלפת הגדרות על פי הצורך יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
סיום בניית המועדון על פי
הזמנים
התוכנית ולוח הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
החלפת החלונות באולם בן
הזמנים
צבי
שיקום הדשא במסלול
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
האתלטיקה באלון תוך עמידה הזמנים
בלוח הזמנים שייקבע
סיום ריצוף משתלבות סביב יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
אולם ארן
צביעת חוץ של אולם כצנלסון יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
גלילי
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
החלפת הרצפה באולם
הזמנים
סורקיס
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
החלפת הרצפה באולם
הזמנים
אופירה נבון
התקנת מתחם כושר פתוח
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
לציבור במיקום שייקבע על פי הזמנים
הצרכים בעיר
שדרוג מגרש הבלטות בהראל יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
החלפת לוח תוצאות
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
באולם היובל על פי דרישות הזמנים
ההתאחדות לכדורסל
הוספת מתקני מתח ומקבילים יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
בשלושה מתחמי כושר קיימים הזמנים
שייקבעו על פי הצרכים בעיר
התקנת מתחם פונקציונלי
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
באצטדיון האתלטיקה כצנלסון הזמנים
גלילי

הנדסה

תושבים כללי

0-120

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחר

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

רשות הספורט

מטרה עירונית

יעד אגפי

149

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

53

163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

54

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת המשטחים במתחמי הכושר הפתוחים
לציבור מדשא רגיל או חול לגומי/סמרט פליי
 :גן החורשה ,גן קפלן ,בן יהודה פינת המוביל,
גאולים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

120 31/12/2020

83023

70 31/12/2020

83023

60 31/12/2020

83023

30 31/12/2020

83023

70 31/12/2020

83023

30 31/12/2020

83023

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ החלפת תקרות אקוסטיות באלון ,יצחק שדה
ובר לב
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שדרוג תאורה באצטדיון

100 31/12/2020

83021

3,698 31/12/2020

83017

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שדרוג תאורה במגרשי האימונים

1,381 31/12/2020

83019

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שיקום מגרש בית גיורא

480 31/12/2020

חדש

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ בניית חדר כושר לאגודות

1,200 31/12/2020

חדש

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ
שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ

רכישת סולם הידראולי נוסף לטיפול בתאורה
באולמות ספורט
בניית מחסן בצמוד לאולם כצנלסון גלילי לטובת
התעמלות אומנותית
טיפול בסחף מסביב למגרש רמז למניעת כניסת
חולות למגרש
החלפת גדרות ושדרוג ניקוז במגרש בית נוער
הראשונים
מחסן ליד בית הספר ברנר

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שיקום אספלט במגרשים ארן ,בן צבי ובית נוער 594 31/12/2020
עציון

חדש

תב"ר מתקני
ספורט

הוצאות

תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר מתקני
ספורט
תב"ר תקרות
אקוסטיות
תב"ר הרחבת
האצטדיון
ושדרוגו
תב"ר שדרוג
מתחם הנוער
תב"ר שיקום
מגרש בית גיורא
תב"ר בניית חדר
כושר לאגודות
תב"ר שיקום
אספלט
במגרשים
פתוחים

הוצאות

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית החלפת המשטחים במתחמי
הכושר הפתוחים לציבור
מדשא רגיל או חול לגומי/
סמרט פליי  :גן החורשה ,גן
קפלן ,בן יהודה פינת המוביל,
גאולים
תכנית שנתית אחוז עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית,
הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

החברה הכלכלית,
הנדסה
הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית שדרוג התאורה על מנת לעמוד יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
בדרישות ההתאחדות
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית שדרוג המגרש  ,טיפול
הזמנים
באספלט ובגדרות
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית בניית חדר כושר כולל ציוד
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
תכנית שנתית שיקום האספלט והמבנה
הזמנים
תחתיו

הוצאות

הוצאות
הוצאות
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

סיום בניית המחסן תוך עמידה
בלוח הזמנים
סיום הטיפול בסחף  ,מניעת
כניסת חולות למגרש רמז
סיום החלפת הגדרות כנדרש
וכן טיפול בניקוז
סיום בניית המחסן תוך עמידה
בלוח הזמנים
החלפת תקרות אקוסטיות על
פי תוכנית
שדרוג התאורה על מנת לעמוד
בדרישות ההתאחדות

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

אחר

תושבים כללי

0-120

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

רשות הספורט

מס'
משימה

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

55

175

176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186

56

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר בינוי ושיפוץ שיקום אצטדיון האתלטיקה באלון

הוצאות

תכנית שנתית בניית אולם ספורט חדש

הוצאות

תכנית שנתית בניית מבנים עבור נעודון
הכדורעף בבר לב
תכנית שנתית סיום הגדרת הצרכים

 1829200930רכישת

הוצאות

תכנית שנתית רכישת ציוד

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

תחזוקה

ביצוע תיקונים

50 31/12/2020

 1829200420תיקונים

הוצאות

תכנית שנתית תיקונים

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

רכש

רכישת חומרים

77 31/12/2020

 1829200720חומרים

הוצאות

תכנית שנתית רכישת חומרים

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

תחזוקה

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

תחזוקה

550 31/12/2020

 1829200750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

בטיחות

90 31/12/2020

 1829200740הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

משפטי

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

משפטי

ביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים
יעודיים
ביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים
יעודיים
ביצוע ביקורת דו שנתית למתקן הרמה לעמודי
תאורה ,טיפול בגנרטור חירום ,ביצוע ביקורת
כיבוי אש ,אישור מהנדס בטיחות ,אישור מהנדס
חשמל ,ביקורת משטרה ,ביקורת טמ"ס ,בדיקת
עוצמת תאורה ,טיופל כולל במגרשי הדשא
ורכישת ציוד
חתימת חוזים על בסיס דמי שימוש עם :הפועל
כפ"ס ,בית"ר כפ"ס ,הפועל עליה
חתימת חוזה מפעיל מזנון

110 31/12/2020

 1098004750ניקיון קבלני

הוצאות

תכנית שנתית ניקיון

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

בניית מתקני ספורט לרווחת
תושבי העיר
בניית מתקני ספורט לרווחת
תושבי העיר
הכנה לעונת המשחקים

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

הכנה לעונת משחקי הכדורגל

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תחום עירוני

משימה

בינוי ושיפוץ בניית אולם ספורט חדש

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

1,830 31/12/2020

חדש

10,000 31/12/2020

חדש

1,500 31/12/2020

חדש

בינוי ושיפוץ בנייה עבור מועדון הכדורעף בבר לב  -תוספת
של מחסנים ,חדר טיפולים וחדר כושר
בינוי ושיפוץ הגדרת צרכים להכנת אצטדיון ,ספורטק וחמישה 31/05/2020
מגרשי כדורגל לפתיחת עונה כולל שיפוצי קיץ
ובקשת הצעות מחיר על פי הצורך
7 31/07/2020
רכישת חומרים
רכש

שם סעיף תקציבי

תב"ר שיקום
אצטדיון
האתלטיקה
באלון
תב"ר בניית אולם
ספורט חדש
תב"ר בנייה עבור
מועדון הכדורעף

הוצאות

תכנית רב
שנתית

שיקום האצטדיון  -הנחת
רקורטן

30/09/2020

תכנית שנתית סיום החתמת החוזים

31/08/2020

תכנית שנתית סיום החתמת חוזה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

הנדסה

תושבים כללי

0-120

יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים
יישום מלא בהתאם לתוכנית מול לוח
הזמנים

החברה הכלכלית,
הנדסה
הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

רשות הספורט

מס'
משימה

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מערב

57

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

ביצוע תחזוקה שוטפת של
מתקני הספורט לפי תקן
הבטיחות הנדרש.

בטיחות

188

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

189

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

190

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של
מתקני הספורט לפי תקן
הבטיחות הנדרש.
ביצוע תחזוקה שוטפת של
הוצאות
מתקני הספורט לפי תקן
שונות
הבטיחות הנדרש.
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי רכש

תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט ,בדיקת
ציוד כיבוי אש ,ביקורת משטרה ,מהנדס בטיחות,
בדיקת מתקני הרמה ,תחזוקה שוטפת של 15
מתחמים של מתקני כושר פתוחים לציבור
30/08/2020
קבלת רישיון עסק

192

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

193

187

191

משפטי

700 31/12/2020

הוצאות שונות אולמות ספורט

כרזות ומגינים לזכיות של ספורטאים ,רכישת
ציוד ספורט ,שונות
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי קהילה,
הכנת קריטריונים לחלוקת תמיכות לאגודות
פנאי
תרבות,
הספורט
וספורט
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי קהילה,
קביעת סכום תמיכות לאגודות ספורט
תרבות ,פנאי
וספורט
טקס חלוקת מילגות לספורטאים מצטיינים
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי אירועים

85 31/12/2020

 1098004780הוצאות שונות
אולמות ספורט

הוצאות

208 31/12/2020

 1829300780הוצאות שונות
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020
5,600 15/01/2020

 1829900820תמיכות בספורט

הוצאות

20 26/12/2020

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829311750מרוץ כפר סבא

הוצאות

תכנית שנתית קיום האירוע

הוצאות

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

מרוץ כפר סבא

195

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

מרוץ כפר סבא

288 21/03/2020

196

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

מרוץ כפר סבא

114 21/03/2020

מרוץ לילה

260 04/06/2020

198

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

מרוץ לילה

110 04/06/2020

58

 1829311751הוצאות מרוץ
כפר סבא מותנה
הכנסות
 1829310210שכר אירועי
ספורט זמניים
 1829313750מרוץ לילה
1829313751

הוצאות מרוץ
לילה מותנה
הכנסות

ספר תכנית עבודה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית סיום הכנת קריטריונים
לתמיכות
תכנית שנתית קביעת סכום לתמיכות

270 21/03/2020

197

תכנית שנתית קבלת רשיון העסק
תכנית שנתית

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

194

 1098004421אחזקת אולמות
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית תחזוקה שוטפת

רשות הספורט

מס'
משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

עיריית כפר סבא 2020

מכירה של  1,064כרטיסים תחרותי
 6,545כרטיסים עממי.

השתתפות של  2,300משתתפים

בטחון ,חירום ובטיחות,
אחזקה ותפעול ,חינוך,
משטרת ישראל

אחזקה ותפעול ,בטחון,
חירום ובטיחות ,משטרת
ישראל

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

59

199

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

60

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

משימה

תאריך לביצוע

מרוץ לילה

40 04/06/2020

ליגת כדורשת אמהות

01/11/2020

650

1829310782

ליגת כדורשת אמהות

01/11/2020

60

1829310781

יום ספורט עממי בינלאומי

80 27/05/2020

1829310783

יום ספורט לגיל הרך

9 12/05/2020

1829310751

יום ספורט לגיל הרך

13 12/05/2020

1829310783

מסע אופניים

55 03/04/2020

1829314750

מסע אופניים

20 03/04/2020

אירוע ספינינג

12 03/01/2020

אירוע ספינינג

10 03/01/2020

1829310210

שכר אירועי
ספורט זמניים
הוצאות מאמנט
מותנה הכנסות
פרוייקט
מאמאנט/
כדורשת
אירועים קטנים
ובינוניים
פרויקטים מותנה
הכנסות
אירועים קטנים
ובינוניים
מתגלגלים

הוצאות

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה בכל מרכז
תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית

הוצאות

הוצאות

הוצאות
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית

עמותות

השתתפות של  363אמהות ו

כ  1700 -משתתפים .ב  6 -מוקדים
ברחבי העיר
מכירה של  255כרטיסים

מכירה של  748כרטיסים

נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

6-12

חינוך

תושבים כללי

3-6

שכונות מרכז

תלוי אישור של  25אלף
ממפעל המים

חינוך ,עמותות ,בטחון,
חירום ובטיחות

תלוי אישור  20אש"ח
ממפעלי המים

עסקים

הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית

יום הליכה עולמי  -בבתי הספר ובפארק העירוני 25 30/10/2020

 1829321750מותנה ממשלה

הוצאות

תכנית שנתית בתי הספר שמשתתפים

 3בתי ספר משתתפים

יום הליכה עולמי  -בבתי הספר ובפארק העירוני 31/10/2020

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית

הוצאות

תכנית שנתית בתי הספר שמשתתפים

 3בתי ספר משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית בתי הספר שמשתתפים

השתתפות  15בתי ספר

בתי ספר

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים

 350משתתפים

אחזקה ותפעול

אליפות טניס יסודי וחטיבות

5 27/03/2020

טריאתלון ילדים

02/10/2020

ליגת באבארגל להורים

10 23/02/2020

1829310751

פרויקטים מותנה
הכנסות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

כ  132 -משתתפים 12 ,קבוצות

תושבים כללי

רחבי העיר

 1829314751הוצאות
מתגלגלים מותנה
הכנסות
 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829321750מותנה ממשלה

הוצאות

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

בתי ספר

תושבים כללי

0-120

רשות הספורט

מס'
משימה

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

שכונות מזרח

תושבים כללי

,40-62 ,18-40
62-80

תושבים כללי

,12-18 ,6-12
62-80 ,18-40

תושבים כללי

12-18 ,6-12

שכונות מערב

תושבים כללי

12-18 ,6-12

שכונות מזרח

תושבים כללי

40-62 ,18-40

שכונות מזרח

שכונות מרכז

שכונות מזרח

61

214

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

משימה

תאריך לביצוע

ליגת באבארגל להורים

12 23/02/2020

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829312750פסטיבל ספורט

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

16/07/2020

250

216

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

16/07/2020

20

217

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

16/07/2020

18

 1829312751הוצאות פסטיבל
ספורט מותנה
הכנסות
 1829321750מותנה ממשלה

הפעלת פסטיבל ספורט עממי

16/07/2020

46

הפנינג קליעה

17/07/2020

7

תחרות א"ק שבועות

3 27/05/2020

 1829310210שכר אירועי
ספורט זמניים
 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829317750אתלטיקה קלה

אירועי חנוכה

4 07/12/2020

222

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

אירועי פסח

4 06/04/2020

223

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

אולימפיאדת הילדים

7 12/05/2020

פעילות קיץ בכדורגל בבתי הנוער

17/07/2020

אליפות ארצית בפטאנק

9 02/06/2020

ליגת קט רגל לנוער משחק הוגן

3 30/06/2020

אליפות כדורסל יסודי

3 26/03/2020

215

218
219
220
221

224
225
226
227

62

 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית
 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית
 1829321750מותנה ממשלה

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829300780הוצאות שונות
ספורט
 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה  -ללא תשלום
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום

הוצאות

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

אחזקה ותפעול ,בטחון,
חירום ובטיחות ,משטרת
ישראל

מכירה של  1,055כרטיסים

תושבים כללי

 50משתתפים

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

 80משתתפים

תושבים כללי

12-18 ,6-12

שכונות מרכז

 200משתתפים

תושבים כללי

6-12

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום

 200משתתפים

תושבים כללי

6-12

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום
תכנית שנתית

 160משתתפים

עמותות

תושבים כללי

12-18 ,6-12

נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

12-18 ,6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים ללא תשלום
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים  -ללא תשלום

אחר

תושבים כללי

62-80

שכונות מרכז

נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

12-18

רחבי העיר

תושבים כללי

6-12

רחבי העיר

הוצאות
הוצאות

הוצאות
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

 200משתתפים
 100משתתפים
 100משתתפים
 200משתתפים

תלוי אישור תקציב של 10
אש"ח ממפעל המים

רשות הספורט

מס'
משימה

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

63

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

אליפות כדורעף יסודי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

אליפות א"ק יסודי

5 17/03/2020

אליפות קטרגל יסודי

4 18/02/2020

1829300750

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא

פעילות שישי ירושלים  -חדש

52 26/06/2020

1829310783

יום היוגה הבינלאומי

1 19/06/2020

1829300780

טורניר אביב  -כדורסל ללא מדריך -חדש

10 24/06/2020

1829310783

טורניר אביב  -כדורסל ללא מדריך

2 24/06/2020

1829310751

ספורט לאור ירח  -חדש

15 05/08/2020

1829310783

חווית התעמלות אתגרית

17/01/2020

13

1829310783

פסטיבל ספורט לאזרחים ותיקים  -חדש

12/11/2020

76

1829310783

238

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

כנס למאמנים של אגודות הספורט  -חדש

241

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
אירועי ספורט בשכונות  -חדש
קיום אירועי ספורט שונים ברחבי אירועים
העיר לעידוד אורח חיים בריא
קהילה,
קידום החדשנות והיזמות
אבות ובנים
תרבות ,פנאי
בספורט
וספורט
קהילה,
קידום החדשנות והיזמות
ליגת אייפל
תרבות ,פנאי
בספורט
וספורט

20 12/10/2020

10 31/12/2020

228
229

230
231
232
233
234
235
236
237

239
240

64

משימה

תאריך לביצוע

2 25/03/2020

55 29/03/2020
5 31/12/2020

 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית
 1829317750אתלטיקה קלה
התאחדות
ספורט בית
ספרית
אירועים קטנים
ובינוניים
הוצאות שונות
ספורט
אירועים קטנים
ובינוניים
פרויקטים מותנה
הכנסות
אירועים קטנים
ובינוניים
אירועים קטנים
ובינוניים
אירועים קטנים
ובינוניים

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים  -ללא תשלום

 100משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים  -ללא תשלום
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
משתתפים  -ללא תשלום

 130משתתפים

תושבים כללי

 200משתתפים

תושבים כללי

6-12

הוצאות

תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה
תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה
תכנית שנתית הרשמה מראש  -מספר
קבוצות  -ללא תשלום
תכנית שנתית

 250משתתפים

אחר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

 150משתתפים

נוער צעירים וקהילה,
אחר

תושבים כללי

,40-62 ,18-40
62-80
40-62 ,18-40

שכונות מזרח

הוצאות

הוצאות

הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה
תכנית שנתית מכירת כרטיסים  -מספר
משתתפים
תכנית שנתית מספר משתתפים

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים
 1829321750מותנה ממשלה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

מותנה ממשלה

הוצאות

תכנית שנתית

1829321750

ספר תכנית עבודה

הוצאות
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

 15קבוצות

תושבים כללי

6-12
6-12

שכונות מרכז
רחבי העיר

תושבים כללי

 100משתתפים

אחר

 100כרטיסים

החברה הסוכנותית ע"ש תושבים כללי
פנחס ושושנה ספיר
תושבים כללי

במידה ונקבל אישור ממפעל
המים לא נדרש לסכום הנל
מהסעיף הזה

תושבים כללי

רשות הספורט

מס'
משימה

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

62-80

שכונות מרכז

3-6

שכונות מרכז

62-80 ,40-62

רחבי העיר

תושבים כללי

18-40

רחבי העיר

תושבים כללי

12-18 ,6-12

רחבי העיר

65

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום החדשנות והיזמות
בספורט

243

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום החדשנות והיזמות
בספורט

מגן הכבוד הפועל

10 31/12/2020

1829321750

מותנה ממשלה

244

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום החדשנות והיזמות
בספורט

עמותת אנוש

15 31/12/2020

1829321750

מותנה ממשלה

245

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

246

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

247

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

248

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

249

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

250

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

251

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

252

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

מגן כבוד בית"ר

10 31/12/2020

1829321750

242

253

66

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מותנה ממשלה

הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

"פרוייקט "זוזו"

215 31/12/2020

 1829315750פרויקט זוזו

הוצאות

תכנית שנתית בתי הספר המשתתפים

בבתי ספר יסודיים -שכבה אחת17 .
בתי ספר

תושבים כללי

6-12

רחבי העיר

כפר סבא בתנועה  -קבוצת הליכה בשכונה
הירוקה

12 31/12/2020

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים

הוצאות

תכנית שנתית מספר המגיעים לפעילות

כ  40 -פעילים

תושבים כללי

62-80 ,40-62

שכונות מערב

כפר סבא בתנועה  -קבוצת ריצה בשיתוף עם
מועדון greatshape

31/12/2020

תכנית שנתית מספר המגיעים לפעילות

כ 40 -פעילים

תושבים כללי

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

פרוייקט שחיה לכיתות ד'

85 31/12/2020

 1829300780הוצאות שונות
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית מספר תלמידים משתתפים

 1600תלמידים

תושבים כללי

6-12

רחבי העיר

פרויקט כדורגל קפלן

135 31/12/2020

 1829300782פרוייקט קפלן

הוצאות

תכנית שנתית מספר נרשמים

 200פעילים

תושבים כללי

12-18 ,6-12

שכונות מזרח

מועדון אתלטיקה קלה

42 31/12/2020

1829317750

אתלטיקה קלה

הוצאות

תכנית שנתית מספר נרשמים

 130פעילים

תושבים כללי

,12-18 ,3-6
6-12

שכונות מרכז

פרוייקט ערכים בספורט במועדון בית"ר

50 30/06/2020

 1829320751פרוייקט ערכים
בספורט

הוצאות

תכנית שנתית מספר נרשמים

 150משתתפים

תושבים כללי

12-18 ,6-12

שכונות מזרח

הפעלת מגמות כדורסל וכדורעף

122 30/06/2020

פרוייקט פטאנק

9 31/12/2020

 1829900780נבחרות על
בתיכונים
 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים

הוצאות

תכנית שנתית מספר תלמידים פעילים

 100משתתפים

בתי ספר

תושבים כללי

12-18

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית מספר פעילים

 60פעילים

אחר

תושבים כללי

62-80

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בתי ספר

במידה ולא נקבל תמיכה
ממפעל המים

רשות הספורט

מס'
משימה

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

67

254

255

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים
מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
קידום ופיתח ענפי ספורט עממי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

256

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

257

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

258

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

259
260
261

262
263

68

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי

גבולות שקופים  -חשיפת בני נוער לפעילות
נגישות,
הכלה ושילוב גופנית לכסאות גלגלים

שם סעיף תקציבי

15 30/06/2020

 1829321750מותנה ממשלה

הכנסות/
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

75 31/12/2020

 1829310783אירועים קטנים
ובינוניים

הוצאות

תכנית שנתית מספר פעילים

 1829900760כרטיסים
למשחקים

הוצאות

תכנית שנתית ביצוע חלוקת הכרטיסים

 1829300780הוצאות שונות
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית מספר משתתפים על פי
הערכה

 30משתתפים

 1829300780הוצאות שונות
ספורט
 1829300780הוצאות שונות
ספורט
 1829300780הוצאות שונות
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית מספר מדליות וזכיות

 5מדליות

הוצאות

תכנית שנתית הרצאות בבתי הספר היסודיים
בנושא ערכים בספורט
תכנית שנתית עדכון התוכנית הקיימת

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

תושבים כללי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
רכישת כרטיסים לנוער בשכונות למשחקי כדורגל 12 31/12/2020
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
1 31/12/2020
קהילה,
פעילות טאי צ'י בויצמן
תרבות ,פנאי
וספורט
25 30/06/2020
קשרי חוץ משלחת אולימפיאדת הילדים לחוץ לארץ
ותיקים בתנועה -חדש

אירועים

הרצאות ערכים בספורט

7 31/12/2020

עדכון תוכנית אב לספורט

40 31/12/2020

קידום ופיתח ענפי ספורט עממי תכנון
ותהליכי
עבודה
קהילה,
הערכות לתחילת שנה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
3,243 30/09/2020
קביעת תעריפי חוגים ,בניית מערכת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
תרבות ,פנאי פעילות במרכזי הספורט ,הכנת תקציב
וספורט
לפי מרכזים,אישור תקציב חוגים עירונים-
גזבר,חתימה על הסכמים יזמים ואגודות
ספורט +ביטוח +דמי שימוש ,החתמה על חוזי
עבודה,הכנת נתונים למרכז מידע,הכנת תוכנית
השיווק ,הכנת חוברת חוגים ,פרסום והפצה,קיום
יריד חוגים בבתי הספר,הכנת תוכנית הצטיידות,
הזמנת ציוד ספורט ,הזמנת חומרי ניקיון
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
חיזוק שיתופי פעולה עם כל אגודות הספורט 31/12/2020
קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי שיתופיות
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט
בעיר על ידי קיום פעילויות משותפות
חברתי בעל ערך
קידום ופיתח ענפי ספורט עממי קהילה,
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
הרחבת ההשקעה בפעילויות הספורט העממי 31/12/2020
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
תרבות ,פנאי בכפר סבא
וספורט

1829310751

פרויקטים מותנה
הכנסות

הוצאות

תכנית שנתית ביצוע הפעילות

שני בתי ספר משתתפים
 70פעילים

במידה ונקבל אישור לתקציב
ממפעל המים לא נדרש
לסכום הנל מהסעיף הזה.

בתי ספר

תושבים כללי

12-18 ,6-12

תושבים כללי

62-80 ,40-62

שכונות מרכז

תושבים כללי

12-18

רחבי העיר

תושבים כללי

62-80 ,40-62

שכונות מרכז

תושבים כללי

12-18

תושבים כללי

12-18 ,6-12

רשות הספורט

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

תכנית שנתית קיום פעילויות על פי תכנית
עבודה
תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

69

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תחזוקה שוטפת של
מתקני הספורט לפי תקן
הבטיחות הנדרש.

רכש

תפעול שוטף של מרכזי הספורט

71 31/08/2020

 1829300740כלים מכשירים
וציוד

פרסום

רכישת ציוד ספורט ,פרסום

62 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שכר למדריכים ,מאמנים ,עובדים
זמניים :פרויקט שחיה ,פרויקט זוזו ,אתלטיקה
קלה ,אירוע אופניים ,באבארגל ,ארועים קטנים
ובינוניים
תשלום עבור ביטוח איצטדיון עירוני

1,766 31/12/2020

 1829300750התאחדות
ספורט בית
ספרית
 1829300210שכר זמניים

הוצאות

83 31/12/2020

 1829200440ביטוח אצטדיון

הוצאות

תכנית שנתית

150 31/12/2020

 1829200760חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

 1098004751נקיון קבלני
מגרשים
 1098004930רכישות מיוחדות
מנהלה
 1829100930רכישות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

226 31/12/2020

 1098004130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי אולמות ספורט

310 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי איצטדיון עירוני

60 31/12/2020

 1098004140אחזקת רכב
עובדים
 1829200130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי איצטדיון עירוני

50 31/12/2020

 1829200140אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

265

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

266

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תשלומים ושכר

267

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תשלומים ושכר

ביטוח

ביצוע תשלומים ושכר

חשמל

תשלום חשמל של איצטדיון

ביצוע תשלומים ושכר

ניקיון

נקיון קבלני של מגרשי ספורט

50 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

רכש

רכישות ציוד תחזוקה לרשות הספורט

12 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

רכש

רכישות שוטפות לאולמות הספורט

10 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

חשמל

תשלום חשמל עבור אולמות ספורט

50 31/12/2020

 1829320760חשמל

ביצוע תשלומים ושכר

רכש

רכישת ציוד וחומרים

10 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

מצ'ינג עירוני לאגודות של התאחדות הספורט

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
תשלום שעות נוספות עובדי אולמות ספורט
כוח אדם

180 31/12/2020

 1829320780הוצאות שונות
ספורטק
 1829900781תקציב אגודות
ספורט

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

70

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תשלומים ושכר

ספר תכנית עבודה

הכנסות/
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

גביית כספים עבור שמירה ואבטחה
לשם העברתם לחברת השמירה
 60,000ש"ח

רשות הספורט

264

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

עובדי עירייה

71

279

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

291
292
293

72

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות למדריכים ורכזים קבועים 75 31/12/2020

 1829300130שעות נוספות

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הוצאות

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

164 31/12/2020

 1829100130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

70 31/12/2020

 1829100140אחזקת רכב
עובדים
 1829100110משכורת מנהלה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

 100%שימוש בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מנהלה רשות
הספורט
תשלום אחזקת רכב עובדי מנהלה רשות
הספורט
תשלום שכר עובדי מנהלה רשות הספורט

1,230 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שכר מנהלי ועובדי אולמות ספורט

4,000 31/12/2020

1098004110

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שכר עובדי אצטדיון עירוני

300 31/12/2020

1829200110

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שכר למדריכים ורכזים קבועים

810 31/12/2020

1829300110

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב למדריכים ורכזים קבועים

52 31/12/2020

1829300140

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שכר למדריכים ,אירועים ופרוייקטים

4 31/12/2020

1829310110

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות לעובדי הרשות באירועים 20 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

תשלום עבור עבודות נקיון וגינון בספורטק

135 31/12/2020

ביצוע תשלומים ושכר

כוח אדם

מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.

הכנסות

עבור גידול בשכר עבור פעילויות אימונים
ומשחקים בחגים ושבתות מעבר לשעות פתיחת
האולם .האגודות וגופים נוספים משלמים
תוספת
31/12/2020
דמי שימוש באצטדיון

50 31/12/2020

שכר אחזקה
אולמות ספורט
משכורת
איצטדיון
פעולות ספורט
השכר הקובע
אחזקת רכב
עובדים
שכר

 1829310130שעות נוספות
אירועי ספורט
 1829320750קבלן נקיון וגינון
ספורטק
שכר זמניים
חדש
מותנה הכנסות

-280

הכנסות

הכנסות מחוגים

-77 31/12/2020

 1329200420דמי שימוש
באצטדיון
 1329300410הכנסות מחוגים

הכנסות

הכנסות מחוגים מותנה הכנסות

-4,419 31/12/2020

 1329300412הכנסות מחוגים
ופרויקטים
מותנה הכנסות

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

רשות הספורט

מס'
משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

73

מס'
משימה

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

74

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.

הכנסות

הכנסות מספורט בבית הנוער

-350 31/12/2020

הכנסות

הכנסות מביטוח ספורטאים

-165 31/12/2020

הכנסות

הכנסות משמירה

-50 31/12/2020

הכנסות

הכנסות משכר דירה מחוגים

-1,325 31/12/2020

1329300640

הכנסות

השתתפות הממשלה לפע

-350 31/12/2020

1329300920

הכנסות

מותנה הכנסות מארועים

-50 31/12/2020

1329310420

הכנסות

מאמאנט -מותנה הכנסות

-650 31/12/2020

1329310421

הכנסות

מרוץ כפר סבא -מותנה הכנסות

-288 31/12/2020

1329311420

הכנסות

פסטיבל ספורט  -מותנה הכנסות

-20 31/12/2020

1329312420

הכנסות

מרוץ לילה  -מותנה הכנסות

-110 31/12/2020

1329313420

הכנסות

מתגלגלים -מותנה הכנסות

-20 31/12/2020

1329314420

הכנסות

אתלטיקה קלה  -הכנסות

-183 31/12/2020

1329317420

הכנסות

הכנסות ספורט מותנה ממשלה

-125 31/12/2020

1329321920

הכנסות

הכנסות  -דמי שמוש באולמי ספורט אגודות

-1,441 31/12/2020

1329900710

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת
קידום הספורט.
ביצוע תשלומי חשמל

הכנסות

הכנסות  -שכר זמניים מותנה הכנסות

-50 31/12/2020

חדש

חשמל

תשלום חשמל

70 31/12/2020

1829300430

 1329300420הכנסות מספורט
בתי נוער
 1329300442הכנסות מבטוח
ספורטאים
 1329300610הכנסות משמירה
שכר דירה
מחוגים
השתתפות
הממשלה לפע
מותנה הכנסות
מארועים
מאמאנט-
מותנה הכנסות
מרוץ כפר סבא-
מותנה הכנסות
פסטיבל ספורט -
מותנה הכנסות
מרוץ לילה -
מותנה הכנסות
מתגלגלים-
מותנה הכנסות
אתלטיקה קלה -
הכנסות
הכנסות ספורט
מותנה ממשלה
דמי שמוש
באולמי ספורט
אגודות
שכר זמניים
מותנה הכנסות
חשמל

ספר תכנית עבודה

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הוצאות

רשות הספורט

294

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

75

310

311
312
313

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביטוח ספורטאים

ביטוח

תשלום ביטוח

87 31/12/2020

 1829300440בטוח

ביטוח ספורטאים

ביטוח

תשלום ביטוח ספורטאים

165 31/12/2020

 1829300441בטוח ספורטאים

הוצאות

שמירה

ביטחון
וחירום
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות

תשלום שמירה

70 31/12/2020

 1829300751שמירה

הוצאות

תכנית שנתית

חוגים ופרויקטים מותנה הכנסות

50 31/12/2020

 1829310750חוגים ופרויקטים
מותנה הכנסות

הוצאות

תכנית שנתית

השתתפות/תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט

375 31/12/2020

נגדי אולמות ספורט

-632 31/12/2020

נגדי שכר

-4,275 31/12/2020

 1829900821השתתפות/
תמיכה בהשכרת
מתקנים לספורט
 1098004998נגדי אולמות
ספורט
 1098004999נגדי שכר

הוצאות

תכנית שנתית

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.

314

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.

315

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

76

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר.

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עזר משרדי

30 31/12/2020

 1829200492עזר משרדי

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקת רכב תקציבי עזר

70 31/12/2020

שכר תקציבי עזר

750 31/12/2020

 1829200796אחזקת רכב
תקציבי עזר
 1829300115שכר תקציבי עזר

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקת אולמות ספורט עזר

120 31/12/2020

1829300795

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקה תקציבי עזר

200 31/12/2020

1829300798

הוצאות

תכנית שנתית

ערים בריאות שכר

280 31/12/2020

1829500110

הוצאות

תכנית שנתית

ערים בריאות שכר

35 31/12/2020

1829500140

הוצאות

תכנית שנתית

מותנה הכנסות משרד הבריאות

245 31/12/2020

1829500780

הוצאות

תכנית שנתית

ערים בריאות פעולות

145 31/12/2020

1829500781

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקת אולמות
ספורט עזר
אחזקה תקציבי
עזר
ערים בריאות
שכר
ערים בריאות
שכר
מותנה הכנסות
משרד הבריאות
ערים בריאות
פעולות

ספר תכנית עבודה
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רשות הספורט

מס'
משימה

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

77

326
327

328
329

78

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר .הוצאות
שונות
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר .הוצאות
שונות
קיום פעילות ספורט ענפה בעיר .הוצאות
שונות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קיום פעילות ספורט ענפה בעיר .הוצאות
שונות

משימה

תאריך לביצוע

שכר תקציבי עזר

750 31/12/2020

 1829900115שכר תקציבי עזר

אחזקת אולמות ספורט עזר

77 31/12/2020

ערים בריאות הכנסות משתתפים

-15 31/12/2020

הכנסות משרד הבריאות

-195 31/12/2020

 1829900795אחזקת אולמות
ספורט עזר
 1329500420ערים בריאות
הכנסות
משתתפים
 1329500940הכנסות משרד
הבריאות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

רשות הספורט

מס'
משימה

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך? הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

79

שירות ומוקד עירוני

שירות ומוקד עירוני

עיריית כפר סבא ,על כל יחידותיה ,הינה גוף שנותן שירות לגורמים רבים .בזכות הגברת
המודעות לתפיסה שהלקוח הינו במרכז העשייה העירוני ובאמצעות מיפוי הצרכים של
כל אחד מלקוחותינו נוכל להעניק שירות מיטבי ,יעיל ,נגיש ובכך להגדיל את שביעות
רצונם .לשם כך הוקמה יחידת השירות והמוקד העירוני ,אשר מטרותיה העיקריות הינן
שיפור השירות העירוני בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב.
היחידה כוללת את המוקד העירוני אשר מהווה את הכתובת המרכזית לפניות התושבים
בנושאים שבתחום טיפולה של העירייה .המוקד מהווה גורם מקשר ראשוני ומתמשך
במידת הצורך ,החל מהטיפול הראשוני ועד למתן פתרון הולם בזמן ובאיכות טיפול
לשביעות רצון התושב.
היחידה כוללת בתוכה את יחידת השירות העירוני אשר אחראית על הטמעת נהלי
שירות ,הדרכות ומתן כלים למיומנויות שירות וביצוע בקרה שוטפת על השירות שניתן
ביחידות השונות.

80
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יעדי היחידה לשנת :2020
בניית יחידת שירות אחידה ומסודרת עם
חלוקת תפקידים ברורה ומוגדרת.
בחינת מדדים ובקרות קיימים והוספת יעדי
בקרה חדשים.
מיפוי צרכים של תושבים הצורכים שירותים
בכל אחת מיחידות העירייה.
בניית מערך פניות ציבור.
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי שירות עירוניים.

81

330

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

331

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

0 19/03/2020

תכנית שנתית הכשרת עובדים נוספים לתגבור מוקד  7נציגים הוכשרו

מש"א והדרכה

332

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

0 19/03/2020

תכנית שנתית כמות שירותים והאם השירותים
העיקריים יכולים לתת מענה
בדיגטציה.

מש"א והדרכה

תושבים כללי

333

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

0 19/03/2020

תכנית שנתית משימה שלא בוצעה ע"י יח' השירות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

334

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

0 19/03/2020

תכנית שנתית משימה חוזרת

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

335

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

חוסן עירוני

0 19/03/2020

תכנית שנתית משימה שלא בוצעה ע"י יח' השירות

מש"א והדרכה ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות

תושבים כללי

336

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

הכשרת צוותי השירות לתת מענה  .1 :בהתאם לרמת השירות
שתקבע .2 .האמצעים .3 .אופן השירות-ההכשרה תכלול מתן
כלים למתן שירות מיטבי ,שמירה על חוסן העובדים ,הנחיות
בטיחות ,כללי עשה ואל תעשה ,התמודדות עם קהל החשוד
כחולה ,הפרעת סדר ציבורי
בניית עתודה והצגת תכנית פעולה של איוש עובדי עירייה
למתן מענה במוקד העירוני וביחידות מקבלות קהל -הצבעה על
עובדים היכולים לאייש את התפקידים הרלוונטים ,הצגת תכניית
הדרכה .פוטנציאל איוש; צוות מרכז חוגים עירוני ,מוקד גביית
ארנונה וכו
מיפוי השירותים המקוונים לתושבים והכנת רשימת השירותים
הניתנים באופן פרונטאלי ומהי החלופה הדיגיטאלית-יש לבחון
האם קיים פער והאם יש צורך בחלופות מקוונות למתן שירותים
דיגיטאליים ולהציג חלופות
הוצאת הנחיות כתובות לעובדים ולבצע הכשרה/סימולציות/
ציוד נדרש-שמירה על מרחק של  2מטר בין עובדי העירייה
למקבלי שירות ,שמירה על מרחק של מטר בין אדם לאדם בזמן
המתנה ,הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ,הוראות שטיפת
ידיים
בניית עתודה ולהציג תכנית פעולה של איוש עובדי עירייה
למתן מענה במוקד העירוני וביחידות מקבלות קהל -הצבעה על
עובדים היכולים לאייש את התפקידים הרלוונטים ,הצגת תכניית
הדרכה .פוטנציאל איוש; צוות מרכז חוגים עירוני ,מוקד גביית
ארנונה וכו
פתיחת קו חם לכלל המענים העירוניים ולצד זה למפות את כל
הקוים החמים הקיימים ברשות; מוקד ,רווחה  ,תרבות וכו-הכנת
תסריטי שיחות -שאלות ותשובות ,הכשרה מאיישי הקו החם,
מיקום ותשתית לניהול הקו החם
מיפוי השירותים המקוונים לתושבים והכנת רשימת השירותים
הניתנים באופן פרונטאלי ומהי החלופה הדיגיטאלית-יש לבחון
האם קיים פער והאם יש צורך בחלופות מקוונות למתן שירותים
דיגיטאליים ולהציג חלופות

0 19/03/2020

תכנית שנתית הכנסת תכני קורונה ,הנחיות חדשות ,נהלים סדורים לאופן
התמודדות בקורונה
מענים במוקד

0 19/03/2020

תכנית שנתית משימה חוזרת

מש"א והדרכה

תושבים כללי

82
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מש"א והדרכה

עובדי עירייה

עובדי עירייה

0-120

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

רחבי העיר

83

תאריך לביצוע

337

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

338

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

חוסן עירוני

339

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

שיפור שירות

פיתוח ההון
האנושי

ביצוע פעולות באופן מידי;  .1שירות שיחה חוזרת .2 ,הנחיות
חיטוי טלפונים ושמירה על הגיינה 3 .הכשרות מוקדני עתודה
מילואים 4 .דוח יומי על נושאי תלונות ונושאי עניין מהציבור5 ,
דף שאלות ותשובות מאגר מידע קורונה-יש לוודא זמינות גבוהה
של המוקד העירוני לכלל תושבי העיר
פתיחת קו חם מספר הטלפון יפורסם .הקו יאוייש ע"י עובדים 0 16/03/2020
סוציאלים ואו מתנדבים שיקבלו הדרכה מעו"ס .פניות שיגיעו
למוקד לגבי גימלאים נקבע איש קשר יפעת עמית-זמינות
לתושבים לטובת מתן מענה פסיכוסוציאלי
מיפוי כלל השירותים המקוונים לתושבים-יש לבחון האם קיים 0 19/03/2020
פער והאם יש צורך בחלופות מקוונות למתן שירותים דיגיטאליים
ולהציג חלופות
סדנאות מיומנויות שירות וטיפול בהתנגדויות
5 31/12/2020

341
342
343
344
345
346

84

0 15/03/2020

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

תכנית שנתית משימה שלא בוצעה ע"י יח' השירות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

תכנית שנתית משימה חוזרת

מש"א והדרכה

תושבים כללי

תכנית שנתית משימה חוזרת

מש"א והדרכה

תושבים כללי

 1761000520הכשרות
והשתלמויות

הוצאות

רב שנתית

 1761000520הכשרות
והשתלמויות

הוצאות

רב שנתית

מס' סדנאות
ירידה בשיחות

ירידה ב 10%בשיחות
תושבים
ירידה ב 10%בשיחות
תושבים

 15אש"ח מתקציב מערך
דוברות הסברה
 21,600אש"ח מתקציב
מערך דוברות והסברה

2

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

1

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העיריה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

שיפור שירות

פיתוח ההון
האנושי

סדנאות חוסן

5 31/12/2020

שיפור שירות

שירות

הטמעת וואטסאפ עירוני

0 31/01/2020

רב שנתית

שיפור שירות

פרסום

השקה רכה לוואטסאפ העירוני

0 31/12/2020

רב שנתית

ירידה בשיחות

שיפור שירות

שירות

ניטור רשתות חברתיות לפניות תושבים

0 31/12/2020

רב שנתית

אחוז מענה בשם העיריה

 100%מענה מיידי

שיפור שירות

שירות

הורדת שיחות פנים ומתן שירותי תפעול פנים ע"י משל"ת

0 30/06/2020

רב שנתית

אחוז ירידה בשיחות

שיפור שירות

שירות

ישיבות צוות אחת לחודש

0 31/12/2020

רב שנתית

כמות ישיבות

 50%ירידה בשיחות פניה
באמצעים כתובים ישירות
למשל"ת
12

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

340

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

85

347

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

שירות

מעקב אחר נתונים תפעוליים של נציגי שירות מוקד 106

0 31/12/2020

רב שנתית

שיפור שירות

שירות

מעקב אחר נתונים תפעוליים מוקד מול כלל יחידות העיריה

31/12/2021

0

רב שנתית

זמן מענה וננטשות

שיפור שירות

שירות

הפקת דוחות ,בקרה ומעקב שוטף לצורך איתור גורמים ונושאים 0 31/12/2020
שכחים לטיפול

רב שנתית

כמות הפצת דוחות חודשיים

12

שיפור שירות

שיתופיות

שימור ממשקים עם מחלקות ישיבה חודשית

0 31/12/2020

רב שנתית

12

12

כלל העיריה

שיפור שירות

שיתופיות

שימור הממשקים עם יחידות הביטחון השונות סיור עירוני,
שיטור עירוני ועוד

0 31/12/2020

רב שנתית

ישיבות שיפר ממשקים אחת לחודש

12

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

שיפור שירות

ביטחון
וחירום

המשך הטמעת העבודה השוטפת עם המצלמות המקושרות
למוקד

0 31/12/2020

רב שנתית

מעקב יומי על מצלמות לפי נהלי
עבודה

עבודה כנוהל עבודה שוטף

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

שיפור שירות

ביטחון
וחירום

פעילות שוטפת מוקד ביטחון

411 31/12/2020

1722120110

מוקד ביטחון
עירייה

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שיפור שירות

שירות

תדריכים מקצועיים לנציגי שירות

20 31/12/2020

 1761000780שונות מוקד

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
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מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

 90%מענה ,זמן מענה של
פחות מ 45שניות

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

 0פקיעות 5 ,נדחות ,הפסקה  50דק' נוהל עבודה שוטף

הערות

שיפור שירות

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מוקד עירוני

1050 31/12/2020

1761000110

שכר מוקד
עירוני

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור שירות

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מוקד עירוני

80 31/12/2020

1761000130

שעות נוספות
מוקד

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור שירות

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי מוקד עירוני

70 31/12/2020

1761000140

אחזקת רכב

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

87

358

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור שירות

כוח אדם

תשלום שכר נציגי שירות מוקד עירוני

900 31/12/2020

1761000210

שיפור שירות

רווחת העובד פעילות תמרוץ עובדים  +הוצאות שונות צרכי מוקד

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

88

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

שכר
מוקדניות

הוצאות

רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

12 31/12/2020

 1761000780שונות מוקד

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

שיפור שירות

ביטחון
וחירום

תשלום מוקד ביטחון

397 31/12/2020

1722401210

מוקד בטחון

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

שיפור שירות

ביטחון
וחירום

שכר עיר ללא אלימות

100 31/12/2020

שיפור שירות

פיתוח ההון
האנושי

בניית מערכי הדרכה לעובדים בשיתוף אגף משאבי אנוש

0 30/06/2020

 1722101210שכר מוקד
עיר ללא
אלימות
 1769000780הוצאות
שונות שירות

הוצאות

רב שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית רב
שנתית

מס' מנהלים משתתפים

השתתפות  70מנהלים

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

שיפור שירות

טכנולוגיה

דיגיטציה של כל התהליכים והקשרים בשירות הפנים ארגוני

0 30/09/2020

 1769000780הוצאות
שונות שירות

הוצאות

תכנית רב
שנתית

העברת כל הטפסים העירונים
למערכת הCRM-

העברת כל הטפסים העירונים מתקציב אגף מחשוב
למערכת הCRM-

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

שיפור שירות

שירות

קמפיינים לעידוד רמת השירות

20 31/12/2020

 1769000780הוצאות
שונות שירות

הוצאות

תכנית שנתית קמפיינים לעידוד רמת השירות

ביצוע של  3קמפיינים
להעלת רמת השירות

עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

שיפור שירות

טכנולוגיה

שידרוג מערכת קומפוזיט

0 30/03/2020

 1769000780הוצאות
שונות שירות

הוצאות

תכנית שנתית שידרוג מערכת קומפוזיט

שידרוג מערכת קומפוזיט

תקציב אגף מחשוב

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

שיפור שירות

טכנולוגיה

החלפת כל המערכות של אגף תרבות למערכות מותאמות מובייל 0 30/03/2020

 1769000780הוצאות
שונות שירות

הוצאות

תכנית שנתית העברה למערכת חדשה

הטמעת המערכת באגף
תרבות

בשיתוף פעולה עם מחשוב
ותרבות תקציב יושב אצלהם

מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

 1762000110שכר מנהל
שירות
וקהילה
 1762000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל כספים

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל כספים

עובדי עירייה

שיפור שירות

כוח אדם

שכר מנהל שירות וקהילה

700 31/12/2020

שיפור שירות

כוח אדם

שעות נוספות

60 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מתקציב אגף משאבי אנוש

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

89

369

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור שירות

כוח אדם

אחזקת רכב

110 31/12/2020

 1762000140אחזקת רכב

שיפור שירות

פיתוח ההון
האנושי

השתלמויות עובדי מנהל שירות

0 31/12/2020

 1761000520הכשרות
והשתלמויות

צמצום עלויות ביול

0 31/12/2020

372

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בניית מערך פניות ציבור בתוך היחידות

31/5/2020

370
371

373

374

90

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית סך חיסכון

חיסכון של  250אש"ח מתוך
 900אש"ח הוצאות ביול

מתקציב הגזברות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית אחוז הטמעה באגפים

שירות

מתן תמיכת  CRMלכלל יחידות העיריה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

 100%הטמעה של מתן
מענה לתושבים ע"י האגפים
ויחידות העיריה השונות
מתן מענה איכותי שוטף
ליחידות העיריה בזמנים
קצרים

כלל העיריה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שירות

הטמעת מרכז המידע במערכת הCRM-

0 31/12/2020

תכנית שנתית

סיום הטמעת כלל התכנים
ועליה לאויר עד תאריך היעד

בחינת מדדים
ובקרות קיימים
והוספת יעדי
בקרה חדשים
בניית מערך פניות שירות
ציבור
בניית יחידת
שירות אחידה
ומסודרת עם
חלוקת תפקידים
ברורה ומוגדרת
קידום והטמעת
אמצעים
טכנולוגיים
בתהליכי שירות
עירוניים

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מתקציב אגף משאבי אנוש

מנהל כספים

עובדי עירייה

כלל העיריה

תושבים כללי

כלל העיריה

תושבים כללי

שירות ומוקד עירוני

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

91

שיתוף ציבור

שיתוף ציבור

תהליכי השיתוף הוא מפתח ההצלחה המקצועי לאיסוף מידע ,איתור צרכים ועמדות .זה
הוא כלי ניהולי המאפשר יצירת מודל לפיתוח עמדות וביטויים בעלי השפעה לרצון התושבות
והתושבים ולפיכך ייצוג אמיתי של "דעת הציבור".
דגשים במדיניות העירונית:
• מעבר תושבים ותושבות מצרכני שירות למעורבים הלוקחים אחריות.
• הטמעת מרכיבי חזון העיר הראשונה בשרון ,בתהליכי התכנון החברתי תוך בניית קהילה
מועצמת.
• הפנמת ערכי ותועלות חברה אזרחית בספירה הציבורית.
• הנגשת המדיניות הציבורית והמרחב הציבורי לכלל בעלי העניין.
• התאמת דרגי המקצוע והניהול ברשות להסדרת פרקטיקות שיתוף ציבור ושקיפות.

92

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
הגדלת משאבים להרחבת פעילות מקצועית.
הטמעת תרבות ארגונית משתפת.
ארכיון עירוני לשיתוף ציבור.

93

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מקצועית
הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מקצועית
הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מקצועית
הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מקצועית

שיתוף ציבור

ליווי מקצועי של  3תהליכי שיתוף ציבור בינוניים

17 31/12/2020

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1762000780שיתוף ציבור
וקהילה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

רכש

פרסום שיתוף ציבור כיבוד

14 31/12/2020

 1762000780שיתוף ציבור
וקהילה

הוצאות

2020

כוח אדם

כח אדם לפרויקטים של שיתוף ציבור

20 31/12/2020

 1762000780שיתוף ציבור
וקהילה

הוצאות

2020

הפקה של  3תהליכים בינויים/גדולים

1 31/12/2020

 1762000780שיתוף ציבור
וקהילה

הוצאות

2020

הפקה של  3תהליכים בינויים/גדולים

376

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

377

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעל'י עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

378

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך

94

תכנון ותהליכי בניית תכנית שיתוף ציבור רבעונית
עבודה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בעלי עניין

קהל יעד

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים
כללי

השתתפות במפגשי שיתוף ציבור

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים
כללי

מרחב עירוני -כללי רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים
כללי

מרחב עירוני -כללי רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה ,תושבים
כללי

מרחב עירוני -כללי רחבי העיר

שיתוף ציבור

מס'
משימה
375

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
ניצול שעות יעוץ
2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

אזור
גיל
גיאוגרפי
מרחב עירוני -כללי רחבי העיר

95

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה עובדת בתיאום עם ראש העיר וחזונו ,לקידום חברה
עירונית שוויונית .היחידה פועלת לקידום תפיסה כוללת ,מודעת מגדר במדיניות הארגון ,במרחב
הציבורי ,בחינוך ,בשירות והקצאת המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים ,הפוליטיים,
הכלכליים ,החינוכיים ,הבריאותיים והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון
הזדמנויות.
כמו כן ,פועלת היחידה גם עם גורמי הרשות ,גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית,
ליצירת תרבות ושפה רגישת מגדר ,המקדמת שותפות בכל תחומי החיים ושוויון הזדמנויות
במישורים רבים;
• הגברת ייצוג שוויוני בהנהלות ,דירקטוריונים ,בוועדות הרשות ופיתוח מנהיגות נשית בקהילה.
• עידוד שוויון תעסוקתי הכולל טיפוח יזמות נשים.
• קידום תכניות חינוך לשוויון מגדרי ופרקטיקה יישומית.
• הובלת רישות קהילתי בין הנשים בעיר.
• טיפוח תודעה ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.
• ייזום שירותים תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו חד הוריות ,נשים אחרי לידה ,נשים
בתהליכי פרידה.
• קידום מודעות ומניעה בנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות במשפחה ובריאות האישה.
היועצת מובילה גם את מועצת הנשים כפר -סבא ,בה שותפות נשים רבות מקרב קהילת נשות
כפר -סבא ,אקטיביסטיות התורמות מזמנן ומיכולותיהן למען תושבות הקהילה .מועצת הנשים
הקיימת מעל עשור ,מקיימת פעילות ענפה ומתרחבת לנשים ,נערות וילדות במרחב העירוני
חובקת מגזרים וקהילות מסוג :סדנאות ,אירועים ,ימי עיון ,הרצאות וחוגים.

96

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קידום מעמד האישה

קידום מעמד האישה

יעדי היחידה לשנת :2020
הגדלת משאבים להרחבת פעילות.
העלאת מודעות וקידום מעמד האישה.
קידום שוויון מגדרי.

97

380
381

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת הגדלת משאבים
להרחבת פעילות
מטרות העיר

382

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

383

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום שיוויון מגדרי

384

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

385

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
קידום שיוויון מגדרי

386

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

387
388

389
390

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

אירועים

מופע מרכזי עירוני לשבוע האישה הבינלאומי

35 31/03/2020

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות בפועל

הכנסות של מעל  ₪ -50,000בשנה

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות בפועל

הכנסות של מעל  ₪ -1,000בשנה

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  12נשים

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

קיום מפגשי הדרכה

קיום של  6מפגשים

חינוך

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של 18נערות וקיום
אירוע שיא
השתתפות של  15אנשי סגל

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

נוער צעירים וקהילה

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תכנית שנתית

ביצוע בפועל ועמידה תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

הנהלת העירייה

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

ביצוע בפועל ועמידה תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים ,שירות והסברה

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הכנסות של 12,000

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים ,שח"ק

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

חינוך

נשים ,להט"בים

3-6

שכונות מרכז

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הכנסות

הכנסות מועצת נשים

31/12/2020

-50

הכנסות

הכנסות משכירות בית מועצת נשים

31/12/2020

-1

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מגדר

קורס הכשרה ברטוריקה

31/12/2020

10

 1252100410הכנסות
מועצת נשים
 1252100650הכנסות
שכירות מועצת
נשים
 1752100782מועצת נשים

תכנית מגדר לסייעות יול"א של החברה לתרבות
ופנאי
נמ"ש  -נערות מובילות שינוי

31/12/2020

13.5

1813400762

31/12/2020

5

1813400762

מגדר

הדרכות מגדר לסגל אגף נוער צעירים וקהילה

31/12/2020

3

1813400762

רכש

הגהה לשונית ,רכש משרדי ,חבילת סמס ,שעות
נוספות נקיון וליווי מחלקות ושונות
גרפיקה

31/12/2020

3

1752100782

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
מועצת נשים

הוצאות

31/12/2020

7

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

בית לנשים בחופשת לידה

44196

3

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מגדר

אירוע מרכזי והסברה לקידום מודעות לחודש
המאבק באלימות נגד נשים
מתחברות -קורס ליווי רגשי לנשים בתהליכי פרידה
וגרושין

31/11/2020

6

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות באירוע

 300משתתפות לפחות

44196

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  12נשים

תכנית מגדר לגיל הרך לגננות גמו"ש -מחייב שותפות 43831

15

1813400762

הוצאות

תכנית שנתית

קיום התכנית לראשונה לגננות

פעילות תוכן בנושא מגדר לקהל הרחב

44196

5

1813400762

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  25גננות וסיום
הגמו"ש
השתתפות של  50תשבות/ים

תושבים

הדרכת מגדר לסגל רשות הספורט

31/12/2020

2

1813400762

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  10אנשי סגל

רשות הספורט

מגדר

פרסום
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

391

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום שיוויון מגדרי

392

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום שיוויון מגדרי

מגדר

393

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום שיוויון מגדרי

מגדר

98

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' משתתפות באירוע

הערות

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שיתוף פעולה עם יזמית ,סעיף
הכנסות

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
379

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1752100782

שם סעיף
תקציבי
מועצת נשים

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
 300משתתפות לפחות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מרכז

99

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
קידום שיוויון מגדרי

פרסום

עידוד שיח מגדרי וקידום מודעות לפעילויות מועצת
נשים בפייסבוק
קהילת משפחות שבראשן הורה עצמאי ואיתור
צרכים

395

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה כלל המרחבים
נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה
וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

397

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

396

398

399
400
401

402
403

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה כלל המרחבים קידום שיוויון מגדרי
נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה
וקהילה.
העלאת מודעות וקידום
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מעמד האישה
העלאת מודעות וקידום
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מעמד האישה

404

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

405

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

406

העלאת מודעות וקידום
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
מעמד האישה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

407
408

100

העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
קידום שיוויון מגדרי

מועצת נשים

הוצאות

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה

31/12/2020

0

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
כוח אדם

31/12/2020

2

1752100782

תוספת תקציב שכר רכזת

31/12/2020

17

1813400762

אירועים

קיום אירוע שיא במסגרת חודש הגאווה

31/12/2020

6

1813400762

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מגדר

תוכנית מנהיגות לצעירות הקהילה האתיופית -
העצמת נשים בקהילה אתיופית

31/12/2020

4

1752100782

תכנית "יחד בהסכמה" לתלמידות ,לתמידים וצוות
המחנכות -ייסודי
חשיפת הורים לתכנית "יחד בהסכמה" בחינוך-
תיכונים
הדרכת עובדי עירייה לתקשורת שיוויונית

31/12/2020

5

1813400762

1 15/10/2020

1813400762

31/12/2020

2

1813400762

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון

העסקת יועצת חיצונית

תושבים ,שירות והסברה

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  150תושבות/ים

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  12נשים

נוער צעירים וקהילה,
תושבים

קהילה אתיופית,
נשים

40-62 ,18-40

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

קיום תכנית בביהס יסודי ראשון

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים/ות

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  10מחנכות/ים
בסדנה
השתתפות של  100הורים ב2
ההרצאות
השתתפות של  15אנשי סגל

חינוך

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הנהלת העירייה

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

פרסום

ניירת

31/12/2020

2

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בפועל ועמידה תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים ,שירות והסברה

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

תוכנית אם לדרך  -כולל קורס למתנדבות חדשות
ואירוע עשור

31/12/2020

34

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  120יולדות ו40
מתנדבות

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

קיום אירועי הוקרה והכשרה למתנדבות מועצת נשים 31/12/2020

10

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות באירוע

 100משתתפות לפחות

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

מגדר

תכנית מגדר לחדרי מורים-ייסודי

31/12/2020

4.5

1813400762

מגדר

פרויקט בנות מצווה לכ 16-קבוצות בעיר

31/11/2020

3

1813400762

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום

1 31/10/2020

קיום קמפיין לעידוד גילוי מוקדם של סרטן השד
בשת"פ מחלקת בריאות וחוסן עירוני וקופות החולים
31/12/2020
השדות -קהילה העצמה לנשים חולות ומחלימות
מסרטן השד

הוצאות

תכנית שנתית

הגדלת חשיפה העצמאיות
לקהילה
נתוני חשיפה

חינוך ,עסקים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

1752100782

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

קיום ב  3בתי ספר

תושבים ,שירות והסברה

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

6

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

קיום של  4מפגשים בבתיהס
השונים
הפצה ע"י מערכת החינוך לכלל הורי
מערכת החינוך הייסודי
חשיפה של קמפיין בפני 2000
נשים
השתתפות של  1000נשים

חינוך

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

מגדר
מגדר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
394

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
איך?
רב שנתית
תכנית שנתית נתוני חשיפה ,חברות בדף מועצת  5400חברים בדף מועצת נשים
נשים והגעה לפעילות
 3פעילויות וסה"כ  100משתתפות
תכנית שנתית מס' פעילויות +מס' משתתפות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מרכז

101

410

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום שיוויון מגדרי
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

411

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

412

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

413

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום שיוויון מגדרי
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

414

קידום שיוויון מגדרי

415

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

416

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים קידום שיוויון מגדרי
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
קידום שיוויון מגדרי
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

418

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

419

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

417

420

421

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה

422

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

423

102

העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' משתתפות באירוע

הערות

מס' סעיף
תקציבי
1752100782

שם סעיף
תקציבי
מועצת נשים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

קיום התכנית בחטיבות הביניים

סדנאות ב 6בתי ספר כולל דתי

חינוך

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

השתתפות של  15מדריכות/ים

נוער צעירים וקהילה

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  500נשים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תכנית חינוכית
מגדר ושויון
תכנית חינוכית
מגדר ושויון
מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  40נערות

תושבים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

קיום התכנית לראשונה בחטיבה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעילויות +מס' משתתפות

השתתפות של  15מחכנות/ים
בסדנה
 40פעילויות וסה"כ  400משתתפות

חינוך

נשים ,להט"בים

שכונות מרכז

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

תכנית שנתית

מס' אירועים ומס' משתתפים
באירוע
קיום התכנית לראשונה בחטיבה

קיום  2אירועים עם  12משתתפים
לפחות בכל אירוע
השתתפות של  15מחכנות/ים
בסדנה
השתתפות של  12נשים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

אירועים

הרצאה /סרט  /ארוע  -פתוח לכלל קהילת הנשים

31/12/2020

9

מגדר

31/12/2020

4

1813400762

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

תכנית "יחד בהסכמה" לתלמידות ,לתמידים וצוות
המחנכות -חט"ב
מפגשי הטמעת חשיבה מגדרית למדריכות ומדריכי
תנועת נוער  -מיניות בקרב מתבגרות/ים
פעילות קהילת נשים החממה -נשים שכירות
ומנהלות

31/12/2020

45

1813400762

31/12/2020

16

1752100782

אירוע שיא תנועות הנוער העירוניות

3 31/03/2020

1813400762

מגדר

תכנית מגדר לצוותים חינוכיים חט"ב

31/12/2020

3

1813400762

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

קהילת מועדון הנקה

31/12/2020

12

1752100782

אירוע ספורט קהילתי -במסגרת פסטיבל קרוב לבית
בקצב הלב
תכנית מגדר לצוותים חינוכיים תיכון

0 30/10/2020

הוצאות

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מטפסות למעלה -קבוצת מנהיגות וספורט אתגרי

31/12/2020

17

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

ייעוץ משפטי לנשים -פרסום

31/12/2020

1

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  70נשים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
כוח אדם

"""יפה בשניה  ""3איכות הסביבה -מסיבת החלפת
בגדים
"
סירי לידה

31/12/2020

1

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות באירוע

 100משתתפות לפחות

תושבים ,קיימות וחדשנות

31/12/2020

6

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  120יולדות

תושבים

נשים

תשלום שכר מועצת נשים

31/12/2020

380

1752100110

אירועים

ארוע הרמת כוסית לראש השנה

2 30/09/2020

שכר מועצת
נשים
מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה

הנהלת העירייה

נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות באירוע

 100משתתפות לפחות

תושבים

נשים

מגדר

מגדר
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
שירות
אירועים

1752100782

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים ,קידום הבריאות
וחוסן עירוני ,רשות הספורט
נשים ,להט"בים
חינוך

קידום מעמד האישה

מס'
משימה
409

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
השתתפות של  50נשים לפחות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

שכונות מרכז
40-62 ,18-40

רחבי העיר

103

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

425

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

427

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

428

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

430

העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה
העלאת מודעות וקידום
מעמד האישה

426

429

431
432
433
434

104

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים
ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

תמיכה בקבוצת הכדורשת

31/12/2020

0

שלישי נשי

31/12/2020

0

תושבים

נשים

40-62 ,18-40

תושבים ,עסקים

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

נשים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

שכונות מרכז
שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

תמיכה במועדון עסקים כולל הרצאה מסובסדת

31/12/2020

14

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים ומס' משתתפות
באירוע
מס' משתתפות

קיום  12אירועים בשנה 50 +
משתתפות לפחות בכל אירוע
השתתפות של  500נשים

תושבים

קהילת מועדון חמישישיות

31/12/2020

5

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

השתתפות של  200נשים

תושבים

נשים

כתיבת חוות דעת

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' חוות דעת

דיון ב 2חוות דעת במועצה

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
כוח אדם

נוכחות בישיבות מועצת העיר

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ישיבות בנוכחות יועצת

נוכחת ב  3ישיבות מועצה

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

תשלום שעות נוספות

31/12/2020

50

1752100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

שכונות מרכז

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב

31/12/2020

50

1752100140

אחזקת רכב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא חריגה

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

שכונות מרכז

מגדר

ניהול שקיפות מגדרית

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' חוות דעת

דיון ב 2חוות דעת במועצה

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

מגדר

מדדי מגדר בשיתוף אגפי העירייה

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' חוות דעת

דיון ב 2חוות דעת במועצה

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

מגדר

תהליך ליישום תקציב מגדרי בשיתוף אגפי העירייה

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' חוות דעת

דיון ב 2חוות דעת במועצה

תושבים

נשים ,להט"בים

40-62 ,18-40

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מגדר

ספר תכנית עבודה
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קידום מעמד האישה

מס'
משימה
424

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' משתתפות

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
השתתפות של  400נשים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מרכז

מרחב עירוני-
כללי
מרחב עירוני-
כללי
מרחב עירוני-
כללי

105

נגישות

עיריית כפר סבא ,הציבה את נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות כיעד וערך מרכזי ומוביל
בפעילותה.
אנו רואים בתושבים עם מוגבלות תושבים שווי זכויות ,הזכאים ליהנות מנגישות מלאה
ושוויונית בעיר כפר סבא –במבנים פעילויות ,שירותים ,אירועים ולהיות חלק בלתי נפרד
מהקהילה הכפר סבאית על כל גווניה.
לשם כך הוקמה יחידת הנגישות אשר מטרותיה המרכזיות להביא לתנועת אנשים עם מוגבלות
במרחב העירוני ללא חסמים ובלמים פיזיים ותפישתיים בכל מובן ובכך להביא למימוש ערך
השוויון בקהילה בפועל.

106

ספר תכנית עבודה
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נגישות

יעדי היחידה לשנת :2020
הקמת יחידת נגישות וביצוע רה-ארגון
ברשות לתחום הנגישות.
פיתוח מערך הסברה ,הדרכה והטמעה
להעלאת המודעות הקהילתית והעירונית
לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעיר וברשות.
פיתוח מנהיגות מקומית של אנשים עם
מוגבלות מאוכלוסיות יעד שונות ושילובם
במערכת קבלת ההחלטות.
תכנון מודל עבודה מוגדר ורציף בכל אגף
בנושא נגישות לרבות דיווחי ביצועים
ונראות אירועים.
גיוס משאבים לטובת תחום הנגישות.
גיוס עמותות סנגור לנגישות לעבודה
רוחבית בעיר וברשות.
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
ועזרים בתחום הנגישות בארגון.
קידום תחום הנגישות בחירום.
קידום ובקרת השלמת הנגשת מבנים כולל
פטור הנדסי עפ"י תכנית הנציבות (מתו"ס).
הקמת מרכז הדרכה בנושא נגישות להנחלת
הידע וליישום התקנות והתקנים ולהעלאת
המודעות במרחב החברתי ,המקצועי,
החינוכי ולחשיפה והעצמת אנשים עם
מוגבלות.
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442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
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כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות – בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות
כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב

נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות

מתנ"ס גלר
שרותים חברתיים הדרים
אצטדיון בית"ר
מבנה משמר אזרחי
אולם היובל
מקלט 37
מקלט 38

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
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1,000
50
50
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שיפור שירות לתושב
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שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
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שיפור שירות לתושב

נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות

מקלט 42
ספורטק עירוני
מועדונית אופירה נבון
אולם אופירה נבון
מבנה שיל
שוק עירוני
מבנה תהילה ישן (שכר)
יועץ נגישות
מנהל פרויקט
מערכות שמע במבנים
נגישות תחנות אוטובוס
ביצוע הנגשה בצמתים -מעברי חציה חדשים
יועץ נגישות לועדות תנועה
גן ציבורי גאולים
גן ציבורי הרצפלד
גן ציבורי מגינים
גן ציבורי משכנות
גן ציבורי משעול האהבה דרום
גן ציבורי המוביל הישן צפון
הגן הארכיאולוגי
פארק מרכזי טבע
נחשון
סביוני הכפר פעוטות צפוני

31.12.2020
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12
26
93
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42
200
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13
0
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הנגשת מבני עירייה
הנגשת צמתים ותחנות
הנגשת צמתים ותחנות
הנגשת צמתים ותחנות
הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
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הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
הנגשת מקום שאינו בנין
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הוצאות
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תכנית שנתית
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מזרח העיר
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מרכז העיר
מרכז העיר
מזרח העיר
מזרח העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
מרכז העיר
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מרכז העיר
מרכז העיר
מזרח העיר
מזרח העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מערב העיר
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מס'
משימה
435
436
437
438
439
440
441

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24001
24002
24002
24002
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית
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עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי
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489
490
491
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493
494

שיפור שירות לתושב
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות – בה כלל המרחבים נגישים למגוון שיפור שירות לתושב
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות שיפור שירות לתושב
כל אדם ,משפחה וקהילה.
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נגישות
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אורט
אלונים
ב.מ 1 .הנרייטה סולד
שרפ
האחים
הפרדס
ששת הימים גורדון
תשלוז דרום דוכיפת
ברנוב
דבדבן הכפר
עמק דותן
שכונת אליעזר
אלי כהן
גאולים
בית נוער בית לזרוס
בית נוער עציון
קפלן
בית נוער הראשונים
גן התשעה
בית גיורא
מגרש עירוני ספורטק  4אתרים
שמחה אסף
בית עלמין נורדאו
בית עלמין צבאי  -העמק
בית עלמין אזרחי  -העמק
מתקני משחק נגישים
ניהול ופיקוח
הנגשת רמזורי שמע
עבודות קבלניות
יועץ נגישות
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9
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6
4
2
3
1
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2
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9
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הנגשת מקום שאינו בנין
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הנגשת מרחבי ציבור -פניות ציבור
הנגשת מרחבי ציבור -פניות ציבור
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תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
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עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב

תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי
תושבים כללי

0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120

מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר

נגישות

מס'
משימה

מטרה עירונית
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יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
24003
תב"ר חדש
תב"ר חדש
תב"ר חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מערב העיר
מערב העיר
מזרח העיר
מרכז העיר
מזרח העיר
מזרח העיר
רחבי העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
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495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

שיפור שירות לתושב
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
למגוון
האוכלוסיות – בה כלל המרחבים נגישים
שיפור שירות לתושב
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות שיפור שירות לתושב
כל אדם ,משפחה וקהילה.
שיפור המרחב הציבורי
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור שירות לתושב
שיפור המרחב הציבורי

נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות

מעלית חטיבת אילן רמון
מעלית והנגשת המרחב בית ספר רחל המשוררת
מעלית בית ספר אוסישקין
מעלית לחט"ב אלון
תיכון גלילי
חטיבת שז"ר
עטרת חיים
הנגשת  25כיתות שמע
הנגשת חול וראיה בהתאם לבקשות
בדיקת היתרים וייעוץ ע"י מוסמך נגישות

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

380
400
260
380
350
500
500
900
500
168

הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
הנגשת מוס"ח
עבודות קבלניות

הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית
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עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
עמידה בלו"ז ותקציב
מס' היתרים הנבדקים בחודש עד  35היתרים בחודש לפי
צורך

יועץ נגישות

חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך

נוער ,אנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות ,ילדים
נוער ,אנשים עם מוגבלות
נוער ,אנשים עם מוגבלות
נוער ,אנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות ,ילדים
אנשים עם מוגבלות ,ילדים
אנשים עם מוגבלות ,ילדים
בעלי עסקים

0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120
0-120

מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
מרכז העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

נגישות

מס'
משימה

מטרה עירונית
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יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

מס' סעיף
תקציבי
53008
53008
53008
53008
53008
53008
53008
53008
53008
סעיף חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

113

אגפי העירייה

אגפי העירייה
114

ספר תכנית עבודה
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הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית
הלשכה המשפטית נותנת שירותי ייעוץ משפטי ושירותי תביעה עירונית:
■ מתן ייעוץ משפטי לכל אגפי ומחלקות העירייה ובכלל זה ,ניסוח הסכמים והתחייבויות,
מתן חוות דעת משפטיות וכן מענה לפניות תושבים ובאי כוחם ,הכנת מסמכים
משפטיים וכיוצ"ב.
■ ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה ,ועדה מקומית לתכנון ובנייה ,ועדת תמיכות,
ועדת הנחות מארנונה ,ועדת מינוי גובי מס ,ועדת כספים ,ועדה להקצאת קרקעות.
■ ליווי ישיבות מועצת העיר.
■ פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים.
■ קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים והגדרת סטנדרט להתנהלות חוקית,
אתית וערכית וחתירה להשפעה על מדיניות הרשות בתחום אלו.
■ ליווי תהליכים משפטיים וביצוע פעולות משפטיות בשם הרשות ועבורה .הבטחת
פעולות הרשות ,עובדיה והמייצגים אותה ,במסגרת החוק ועל פי כל דין.
■ שירותי תביעה עירונית ,ובכלל זה אכיפת חוקים ארציים בנושאים מגוונים ,לרבות
בנושא תכנון ובניה ,רישוי עסקים ,עישון ואכיפת חוקי העזר העירוניים.

116

ספר תכנית עבודה
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יעדי היחידה לשנת :2020
ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי.
הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.
טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית.
מתן ייעוץ משפטי מיטבי.
עדכון חוקי העזר של הרשות.
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506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
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מטרה עירונית

יעד אגפי

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת א ת תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

טיפוח ההון האנושי
בלשכה המשפטית
עדכון חוקי העזר של
הרשות
מתן ייעוץ משפטי מיטבי כוח אדם

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תאריך לביצוע תקציב

תחום עירוני

משימה

פיתוח ההון
האנושי
משפטי

העמקת הידע המקצועי של עובדי הייעוץ המשפטי 31/12/2020 -
השתתפות בהשתלמויות מקצועיות.
תלוי החלטת
עדכון חוקי העזר והבאתם לאישור מועצת העיר
מועצת העיר
31/12/2020
תשלום שכר עובדי הלשכה המשפטית

מס' סעיף
תקציבי

50

1617000581

1,312

1617000110

מתן ייעוץ משפטי מיטבי כוח אדם

תשלום עבור שכר זמניים עובדי הלשכה המשפטית

31/12/2020

189

1617000210

0

בעלי עניין

קהל יעד

 2ימי עיון/השתלמות לעורך דין מדי שנה

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה

העברת  13חוקי עזר לבחינת הנהלת העיר

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי ,עובדי
עירייה ,עסקים
תושבים כללי ,עובדי
עירייה ,עסקים
תושבים כללי ,עובדי
עירייה ,עסקים
תושבים כללי ,עובדי
עירייה
תושבים כללי ,עובדי
עירייה
תושבים כללי ,עובדי
עירייה
תושבים כללי ,עובדי
עירייה
עובדי עירייה

הוצאות
משפטיות
משכורת ושכר
משולבי
זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

העברת חוקי עזר לבחינת הנהלת
העיר
תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

מתן ייעוץ משפטי מיטבי כוח אדם

תשלום עבור שעות נוספות עובדי הלשכה המשפטית 31/12/2020

64

1617000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

הנדסה ,פיקוח
ואכיפה
הנדסה

מתן ייעוץ משפטי מיטבי כוח אדם

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי הלשכה המשפטית

31/12/2020

110

1617000140

מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

פיקוח ובקרה על שירותים משפטיים הניתנים
לעירייה ע"י משרדי עו"ד חיצוניים
ליווי ישיבות מועצת העיר

31/12/2020

1,800

1617000581

אחזקת רכב
עובדים
הוצאות
משפטיות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

פיקוח ואכיפה

הוצאות

תכנית שנתית

על פי צורך

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

ליווי משפטי ועדה לתכנון ובניה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

השתתפות בישיבות מן המניין ולא
מן המניין
על פי צורך

טיפול מיטבי בתביעות המוגשות כנגד
העירייה
 10-12ישיבות מן המניין ,השתתפות בכל
היישיבות שלא מן המניין
מתן ייעוץ משפטי הולם לועדה המקומית

כלל העירייה

מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

31/12/2020

הגדלת מקורות ההכנסה משפטי
של העירייה
מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

המשך מתן ייעוץ משפטי מיטבי לכל אגפי ומחלקות
העיריה (לפי צורך)
תמיכה ומתן ייעוץ לשם הגדלת מקורות ההכנסה של 31/12/2020
העירייה.
31/12/2020
אישור הסכמים להם העירייה צד

0

תכנית שנתית

על פי צורך

מתן ייעוץ משפטי מיטבי

0

תכנית שנתית

על פי צורך

מתן ייעוץ משפטי מיטבי

הלשכה המשפטית

0

תכנית שנתית

מס' הסכמים מאושרים

 500הסכמים בשנה

כלל העירייה

מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

ליווי ועדות העיריות השונות

31/12/2020

0

ספרות מקצועית

31/12/2020

6

מתן ייעוץ משפטי מיטבי משפטי

משפטי

טיפוח ההון האנושי
בלשכה המשפטית
מתן ייעוץ משפטי מיטבי אכיפה ורישוי טיפול בתביעות משפטיות ע"י התביעה העירונית
(רישוי עסקים ,תכנון ובניה ,אכיפה)
אכיפה ורישוי עמידה בזמן תקן להגשת כתבי אישום בגין עבירות
ביצוע אכיפה יעילה
בתכנון ובנייה ורישוי עסקים
ושמירת הסדר הציבורי
אכיפה ורישוי עמידה בזמן תקן למענה לבקשות לביטול דו"חות
ביצוע אכיפה יעילה
ולבקשות להישפט
ושמירת הסדר הציבורי
אכיפה ורישוי תיעוד ובקרה שוטפים על בסיס שבועי של פעילות
ביצוע אכיפה יעילה
התביעה העירונית
ושמירת הסדר הציבורי

הנהלת העירייה
הנהלת העירייה ,
הנדסה ,תושבים
כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

נוכחות בועדות עירוניות

נוכחות ב 10 -ועדות עירוניות

כלל העירייה

תכנית שנתית

על פי צורך

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מס' תביעות מטופלות

גישה למקורות מידע משפטיים ,חקיקה
ופסיקה עדכניים
הגשת שני כתבי אישום בשבוע לפחות

הלשכה המשפטית

תושבים כללי ,עובדי
עירייה
תושבים כללי ,עובדי
עירייה ,עסקים ,עמותות
ומתנדבים
עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן

תוך  30יום ממועד המצאת חומר חקירה
שלם
תוך  60יום ממועד הגשת הבקשה

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן

80%

הנהלת העירייה ,
עסקים ,תושבים
הלשכה המשפטית

תושבים כללי

1617000520

ספרות
מקצועית

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

עובדי עירייה

הלשכה המשפטית

מס'
משימה
505

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' השתלמויות

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

119

מבקר העירייה ותלונות הציבור

מבקר העירייה ותלונות הציבור
הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון
דמוקרטי תקין .תפקידיו של מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור הוגדרו בפקודת
העיריות ,בה נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה אם נעשו על פי החוק ותוך
שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון .במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק
את פעולותיהם של ראש העירייה ,חברי המועצה ועובדי העירייה.

יעדי היחידה לשנת :2020
ווידוא סדרי מנהל תקין.
ביצוע ביקורת לפי חוק.
הצגת נקודות תורפה וטיפול בהן.

120

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

121

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

122

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע תקציב

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

הצגת נקודות תורפה
וטיפול בהן

ביקורת

סקר סיכונים

50 01/01/2020

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

דוח ביקורת בהתאם להמלצת ועדת ביקורת

31/12/2020

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

דוח ביקורת אבטחת מידע וסייבר-

30 01/01/2020

1612000750

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

דוח ביקורת רכש

30 01/01/2020

1612000750

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

דוח ביקורת התקשרות קבלנית לניקיון העיר

30 01/01/2020

1612000750

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

דוח ביקורת גביית כספים במזומן

30 01/01/2020

1612000751

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

מס' סעיף
תקציבי

30

1612000750

הוצאות
למבקרי חוץ
הוצאות
למבקרי חוץ

הוצאות

הוצאות
למבקרי חוץ
הוצאות
למבקרי חוץ
הוצאות
למבקרי חוץ

הגשת סקר סיכונים לכלל אגפי העירייה
לצורך ת"ע שנתית

כלל העירייה

עובדי עירייה

פרסום דוח ביקורת לפי כללים מקצועיים

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום דוח ביקורת

פרסום דוח ביקורת לפי כללים מקצועיים

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום דוח ביקורת

פרסום דוח ביקורת לפי כללים מקצועיים

עובדי עירייה
קבלת תמונה לאופן פעילות
והיערכות בפני התקפות
האקרים

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי

רחבי העיר

מנהל כספים

עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי
עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי

הוצאות

תכנית שנתית

יישום חוזה התקשרות

מימוש חוזה התקשרות

ועדה לענייני ביקורת

חזות העיר

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול תקין

הצגת סטאטוס והמלצות

בקשת מנכ"ל העירייה

כלל העירייה

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

בנק נושאים ,הצעות מנכ"ל וראש עיר

0 01/01/2020

תכנית שנתית

בהתאם לנושא

בהתאם לנושא

כלל העירייה

ווידוא סדרי מנהל תקין

ביקורת

ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים

0 01/01/2020

תכנית שנתית

בהתאם לנושא

בהתאם לנושא

כלל העירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

הגשת דוח שנתי מבקר עירייה 2020

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הפצת הדוח

יופץ בשנת  2021בכפוף להוראות החוק

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

הגשת דוח שנתי ממונה על תלונות הציבור

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הפצת הדוח

יופץ בשנת  2021בכפוף להוראות החוק

ביצוע ביקורת לפי חוק

כוח אדם

היערכות לקליטת עובדי ביקורת על פי תקנות שר
הפנים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז היערכות

 100%היערכות

ביצוע ביקורת לפי חוק

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מבקר העיריה

31/12/2020

1125

1612000110

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

31/12/2020

5

1612000130

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

40

1612000140

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

כוח אדם

עזר משרד

31/12/2020

20

1612000492

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

ביקורת

ספרות מקצועית

31/12/2020

2

1612000520

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ביצוע ביקורת לפי חוק

הוצאות
שונות
רכש

תשלום ליסינג תפעולי נגדי

31/12/2020

50

1612000596

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הוצאות אחרות

31/12/2020

4

1612000780

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה ,תושבים 0-120
כללי

ביצוע ביקורת לפי חוק

משכורת ושכר
משולבי
שעות נוספות
אחזקת רכב
עובדים
עזר משרד
ספרים
ועיתונים
תוכנות
ליסינג תפעולי
נגדי
הוצאות
אחרות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מבקר העירייה ותלונות הציבור

מס'
משימה
523

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית ביצוע סקר סיכונים לכלל
יחידות העירייה כמתחייב
מחוזר מנכ"ל משרד הפנים
תכנית שנתית פרסום דוח ביקורת

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

מוגש לראש העיר ולחברי
הוועדה לענייני ביקורת
מוגש לכל חברי מועצת העיר
ולאגפים

אחר
אחר
מש"א והדרכה ,הנדסה,
מנהל כספים ,מחשוב
ומערכות מידע

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

123

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

תכנון אסטרטגי ושיתופיות
היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהכנתם של מסמכי מדיניות בנושאים מרכזיים בפיתוח
העיר ובעתידה ,כבסיס למדיניות העירונית וקבלת החלטות .האגף מוביל תהליכים סדורים
וארוכי טווח ליישום חזון העיר והמדיניות העירונית בתכניות העבודה העירוניות ומטמיע
תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים ומידע כבסיס לקבלת החלטות וייעול ושיפור
תהליכים.
פעילות האגף מוכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים
באמצעות שיתופיות וניהול ידע ,במטרה לקדם עבודה שיתופית ,שיפור תהליכי עבודה
ושאיפה למתן שירות איכותי לתושבי העיר.
האגף מפתח ומעדכן מאגרי מידע ,אמון על התחזית הדמוגרפית וההבטים התכנוניים
החברתיים והכלכליים בעיר.

124

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם קבלת
החלטות על בסיס נתונים ,מחקר ומידע
ופיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית
וניהול מבוסס נתונים.
הגדרת מדדים ארגוניים וקידום שיתופיות
מידע ונתונים כערך המקדם מצוינות ארגונית
פיתוח וקידום פעילויות היחידה בהיבט של
פיתוח כלכלי ,מחקר ונתונים ובטחת איכות
ומיצובם בארגון ובהשפעתם על העשייה
העירונית
קידום תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות
בתחום המדידה ,המחקר וניהול הנתונים
בתחום האורבני ,הפנים ארגוני ותחום מדידת
האיכות.

125

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

תכנון ותהליכי הגדרת המבנה הארגוני של היחידה לאגף וגיוס מנהל/ת 31/12/2020
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
מחלקת נתונים ,מנהל מדור אבטחת איכות וסגן מנהלת
עבודה
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
אגף -פיתוח כלכלי
וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים
ארגוני ותחום מדידת האיכות
01/11/2020
תכנון ותהליכי בניית כלי להנגשת נהלי העירייה לכלל העובדים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

1300

542

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

543

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

544
545
546
547
548
549

550
551
552
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כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תחום עירוני

משימה

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה במשימה (בביצוע ולו"ז) עמידה ב100% -

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון ותהליכי תיקוף נהלים עירוניים שנכתבו עד שנת 77( 2017
נהלים)
עבודה

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

מס' נהלים מתוקפים שהועברו לסבב
אישורים

תיקוף  6נהלים

מש"א והדרכה ,מחשוב
ומערכות מידע

עובדי עירייה

עצמאית או בשת"פ עם אגף
משאבי אנוש ואגף מחשוב
להקמת פורטל לעובד הכולל
הנגשת כלל הידע עבורו.
לפי תכנית כתיבת ותיקוף נהלים הנהלת העירייה ,הלשכה עובדי עירייה
המשפטית

רחבי העיר

רחבי העיר

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון ותהליכי כתיבת נהלים חדשים לפי צרכי הנהלת העירייה
עבודה

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

מס' נהלים חדשים שהועברו לסבב
אישורים

כתיבת  5נהלים חדשים

לפי תכנית כתיבת ותיקוף נהלים הנהלת העירייה ,הלשכה עובדי עירייה
המשפטית

רחבי העיר

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון ותהליכי סגירת פערי כתיבת הנהלים –  60נהלי עבודה ,ובחינה
מחודשת של רלוונטיות
עבודה

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

מס' נהלים בבניה שהועברו לסבב
אישורים

 10נהלים

לפי תכנית כתיבת ותיקוף נהלים הנהלת העירייה ,הלשכה עובדי עירייה
המשפטית

רחבי העיר

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון ותהליכי הכנה ושליחת שאלונים לוידוא הטמעת נהלים ורענון
הידע הארגוני
עבודה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מס' שאלונים שנשלחו

 6שאלונים

מחשוב ומערכות מידע,
כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון ותהליכי בניית מתודולוגייה לאיסוף ,ניהול וניתוח נתונים בארגון
על ידי צוות ארגוני כבסיס להגדרת מדדים וניהולם
עבודה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

קיום פגישות עם מנהלי אגפים
להגדרת נתונים ומדדים ארגוניים
בתחומם

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

הגדרת  2מדדים ארגוניים

 1מדד בטחון 1 ,מדד ביחידה נוספת

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

תכנית שנתית

הקמת מאגר ל 3יחידות

התחדשות עירונית ,גמלאי העירייה
ופיקוח וחניה

0

תכנית שנתית

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה
מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

תכנית שנתית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנון ותהליכי עדכון והרחבה של בסיס הנתונים על העיר וקידום
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
תפיסה של ניהול וניתוח נתונים כפלטפורמה מהימנה
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר עבודה
לקבלת החלטות בארגון
ומידע
תכנון ותהליכי עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על העיר ,תושביה 31/12/2020
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
ופעולות העירייה ואספקת נתונים ותובנות להנהלת
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר עבודה
עירייה ,ליחידות עירוניות כבסיס לתכנון וקבלת החלטות
ומידע
(כולל עריכת השנתון הסטטיסטי) ולציבור הרחב
31/12/2020
תכנון ותהליכי הקמת מאגר תושבים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים
תכנון ותהליכי קידום חשיבה ובחינה ליצירת פלטפורמה כמאגר לניהול 31/12/2020
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
וניתוח נתונים
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר עבודה
ומידע
31/12/2020
תכנון ותהליכי פיתוח תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
המדידה ,המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים
עבודה
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
ארגוני ותחום מדידת האיכות
וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים
ארגוני ותחום מדידת האיכות

5

1618000780

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
541

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית גיוס ואיוש המשרות ביחידה

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -הערות
איך?
עמידה ב100% -

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

127

554

מטרה עירונית

יעד אגפי

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תכנון ותהליכי פיתוח פעילות היחידה למחקר כבסיס לקבלת החלטות
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
ושיפור תהליכים על ידי ביצוע מחקרים בתחומים
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר עבודה
השונים
ומידע
קיום כנס למנהלי יחידות תכנון אסטרטגי -ארצי (כולל 31/12/2020
קשרי חוץ
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
מנכלים וראשי ערים)
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר
ומידע
ייצוג העיר בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל ארציים 31/12/2020
קשרי חוץ
קידום ופיתוח ארגון לומד ,המקדם
קבלת החלטות על בסיס נתונים ,מחקר
ומידע
31/12/2020
תכנון ותהליכי עריכת סקרים בקרב תושבים ובעלי עסקים למדידת
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
שביעות רצון התושבים
עבודה
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים
ארגוני ותחום מדידת האיכות
תכנון ותהליכי עריכת סקרים פנים ארגוניים למדידת שביעות רצון
מהשירות הפנים ארגוני ועריכת סקרי לעובדי העירייה
עבודה

31/12/2020

0

ניהול פורום הכוורת כפלטפורמה לסנכרון מידע ומתן
מענה לאתגרי העיר והארגון

31/12/2020

1

555

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

556

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

557

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

558

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה
לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי
בעל ערך

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני ,הפנים
ארגוני ותחום מדידת האיכות
קידום שיתופיות כערך מקדם מצויינות שיתופיות
ארגונית

559

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

560

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

קידום שיתופיות כערך מקדם
מצויינות ארגונית

561

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

562

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תכנון
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר ותהליכי
עבודה
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
תכנון
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר ותהליכי
עבודה
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות

128

קידום שיתופיות כערך מקדם
מצויינות ארגונית

שיתופיות

שיתופיות

31/12/2020

0
5
0
1

0 31/12/2020

קידום עבודה שיתופית כערך מוביל בארגון; ניהול
צוות עיר קהילה ,עיר מכילה לאנשים עם מוגבלויות,
פורום תחזוקה ,תפעול וחזות העיר ,חוגים,
אירועים ,נגישות ,בטיחות וכו
קידום סנכרון מידע ושיתופי הפעולה בין הגורמים 0 31/12/2020
בארגון בקרב כלל העובדים ,על ידי שיקוף נתונים,
כפר סבאון ,מפגשים בין יחידות ,כתיבת תהליכי
עבודה ועוד
0 30/06/2020
הטמעת מבנה ניהול קהילה וקידום מדיניות

בחינת בניית מערך בקרת איכות בארגון

1618000780

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

הוצאות

מספר משתתפים

תכנית שנתית
תכנית שנתית

1618000780

1618000780

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

הוצאות

הוצאות

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

תכנית שנתית

מס' סקרים

ביצוע  2סקרים

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

תכנית שנתית

מספר מפגשים

 3מפגשים

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

 4מפגשים לצוות וחיזוק מדד
השיתופיות

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית ביצוע בפועל

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

מס' סקרים

תכנית שנתית מספר הנגשות המידע

0 31/12/2020

מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה

עובדי עירייה

ביצוע  5סקרים

תכנית שנתית מספר מפגשי צוותי עיר וקידום
תוצרים שיתופיים

עיריית כפר סבא 2020

ביצוע בפועל

שביעות רצון מחוגים ,שביעות
רצון מתרבות העיר ,שביעות
רצון חינוך ,שביעות רצון מרמת
השירות ,שביעות רצון כללית
(בדומה לשאלון הלמ"ס)

בעלי עניין

קהל יעד

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה
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תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית ביצוע תהליכי מחקר ב 3 -תחומים
לפחות

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -הערות
איך?
יש לבחון רכישת מאגרי מידע-
מחקר בתחום הקהילה ,מחקר
בתחום הנוער ,מחקר בתחום פיתוח בבחינה
כלכלי
בבחינה  -תתקיים פגישה עם
 50משתתפים
המפעם בתחילת דצמבר

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

129

563

564
565
566
567
568
569
570
571
572

130

תכנון
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר ותהליכי
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
עבודה
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
ותהליכי
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תכנונית וניהול מבוסס נתונים
עבודה
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

משימה

תאריך לביצוע

הטמעת מערכת לניהול ובקרה על גיוס משאבים;
קולות קוראים ומקורות מימון

24 30/03/2020

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה במשימה (בביצוע
ולו"ז)

עמידה ב100% -

בחינה מחודשת לאיתור מערכת תכניות עבודה

70 30/06/2020

1731000750

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

הוצאות

כנס השקת תכנית עבודה 2020

3 29/02/2020

1618000780

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

מחשוב ומערכות מידע ,עובדי עירייה
הנהלת העירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית מס' משתתפים בכנס

ל 70 -מנהלי מחלקות ו 16מנהלי
אגפים

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

ליווי יחידות העירייה והכנת סטטוס תכנית עבודה
2020

0 30/04/2020

תכנית שנתית ליווי בפועל +הכנת ביצוע ניתוח
סופי של הנתונים

בניה וניהול תכנית עבודה  2021ותכנית רב שנתית
מקושרת תקציב בתהליך עבודה וכלי אחודים

0 05/07/2020

תכנית שנתית אחוז עמידה במשימה (בביצוע
ולו"ז)

ליווי כל  27היחידות השונות
בהכנת הסטטוס +ביצוע ניתוח
נתונים
עמידה ב100% -

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

מנהל כספים ,מחשוב
ומערכות מידע

עובדי עירייה

רחבי העיר

ליווי יחידת העירייה בכתיבת תכנית עבודה 2021
מקושרת תקציב

0 15/02/2021

תכנית שנתית ליווי בפועל +הכנת ביצוע ניתוח
סופי של הנתונים

ימי עיון והדרכת מנהלים לקראת כתיבת תכנית
עבודה ,כולל מתן כלים ניהולים לשימוש בכלי
העבודה
פיתוח כלי מדידה בארגון -הגדרת מדדים ארגוניים

0 15/07/2020

תכנית שנתית מס' משתתפים בכנס

ליווי כל  27היחידות השונות
בהכנת הסטטוס +ביצוע ניתוח
נתונים
ל 70 -מנהלי מחלקות ו 16מנהלי
אגפים

מנהל כספים ,כלל
העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

135

1731000750

יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

הוצאות

תכנית שנתית

עיצוב והדפסת ספר תכניות עבודה מקושרות
תקציב2020 -

20 19/02/2020

1618000780

הוצאות
אחרות תכנון
אסטרטגי

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

מתן מענה שוטף ליחידות בחילוץ נתונים ,ניתוח
וזיהוי מגמות

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1731000750

שם סעיף
תקציבי
יעוץ מקצועי
תכנון אסטרטגי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -הערות
איך?

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

131

573
574

575
576
577

578

579

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

תכנון
ותהליכי
עבודה
תכנון
ותהליכי
עבודה
תכנון
ותהליכי
עבודה
תכנון
ותהליכי
עבודה
תכנון
ותהליכי
עבודה

המשך הטמעת מתודולוגיה לבניה וניהול תכניות
עבודה מקושרות תקציב ,במטרה לעידוד עצמאות
ומיומנויות ניהול
בניית תכנית פעולה עירונית מבוססת מחקר ונתונים
לכתיבת מדיניות בתחום התרבות וקהילה ל 4 -שנים
הקרובות
בניית תכנית פעולה עירונית מבוססת מחקר ונתונים
לקידום עיר מכילה לאנשים עם מוגבלויות ל4 -
שנים הקרובות
בניית תכנית פעולה לקידום חדשנות בארגון ובעיר
ל 4 -שנים הקרובות

0 31/12/2020

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

580

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

581

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

132

פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים
פיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה
תכנונית וניהול מבוסס נתונים

רכש

פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
כוח אדם
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
כוח אדם
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות
כוח אדם
פיתוח תחום תכנון אסטרטגי
ושיתופיות בתחום המדידה ,המחקר
וניהול הנתונים בתחום האורבני,
הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות

בניית תכנית פעולה לקידום ערכי הקיימות בארגון
ובעיר ל 4 -שנים הקרובות

תכנית שנתית אחוז הטמעה

0

תכנית שנתית

0

תכנית שנתית

0

תכנית שנתית

0

תכנית שנתית

 100%הטמעה

בעלי עניין

קהל יעד

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הנהלת העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

קיימות וחדשנות

הצטיידות למשרדים -מעבר

20 31/12/2020

חדש

רכש

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

תשלום שכר לעובדי תכנון אסטרטגי ושיתופיות

600 31/12/2020

1618000110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

תשלום שעות נוספות לעובדי תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

50 31/12/2020

1618000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

תשלום אחזקת רכב לעובדי תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

45 31/12/2020

1618000140

רכב

הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מס'
משימה

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה -הערות
איך?

גיל

אזור
גיאוגרפי

מנהל כספים

133

מערך דוברות והסברה

מערך דוברות והסברה

מערך דוברות ,הסברה ופרסום אחראי על הפצה והנגשת כלל המידע לציבור ולתקשורת בכל
הנוגע לפעילויות השוטפות של העירייה ,עמדותיה ומדיניותה בנושאים שונים.
אחריות מערך הדוברות:

■ אמון על הקשר עם כלל תושבות ותושבי העיר.
■ אמון על הקשר עם גופי התקשורת המקומיים ,הארציים והבינלאומיים.
■ אמון על חשיפת מידע רלוונטי ומהימן לכלל תושבות ותושבי העיר.
■ אמון על הסברה וייצוג מדיניות הרשות וראש העיר ,כלפי התושבים והתקשורת.
■ אחראי על תדמיתה ומיתוגה של העיר ,תוך חתירה מתמדת לשיפור והעלאת מיצובה ברמה
העירונית והארצית.
■ אחראי לניהול אסטרטגיית התוכן וההסברה לתושבות ותושבי העיר ,באמצעות ערוצי הפצה שונים
במדיה המסורתית והחדשה.
■ אחראי על יצירה ופרסום מידע מהותי ומשמעותי לרווחת תושבי ותושבות העיר.
■ אחראי למתן תגובות רשמיות מטעם העירייה לפניות כלי התקשורת בנושאים שונים.
■ אחראי על תיאומים עם משרדי ממשלה אמונים וגורמים רלוונטיים נוספים.
■ אחריות משותפת עם אגף מחשוב על נראות ועדכון אתר העירייה.
■ אחראי על פרסום חוצות.
■ אחראי על ניהול הנכסים הדיגיטליים של העירייה – רשתות חברתיות :פייסבוק ,אינסטגרם ,טלגרם,
יוטיוב.
■ מעניק ייעוץ והנחייה מקצועית בנושאי תוכן ,תקשורת ,פרסום ,הפצה וכתיבה לכלל אגפי העירייה.
■ מנהלת האגף מקיימת קשר שוטף ומתמיד עם ראש העיר והמנכ"ל ,מעדכנת אותם בהתפתחויות
ובסיקור התקשורתי ומייעצת להם ולמנהלי האגפים השונים ,בכל הקשור לענייני הסברה ותקשורת.
■ כל פנייה מכלי התקשורת השונים לראיון עם עובדות ועובדי העירייה ,לרבות מערכת החינוך ,מחייבת
אישור מראש ותיאום עם האגף.

134

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
ביצוע פעולות הסברה איכותיות ,יעילות
ומהימנות לטובת הציבור.
חשיפת הפעילות השוטפת של אגפי העירייה
השונים.
חשיפת מידע רלוונטי לידיעת הציבור.
חיזוק אמון הציבור בעירייה על כל אגפיה.
חיזוק הקשר בין העירייה לתושבים.
שיפור תדמית העיר ושביעות רצון התושבים.
הגדלה וייעול של מערך ההפצה.
יצירת מנגנון יעיל ומהיר לאישור פרסומים.
קיום הדרכה לביצוע הסברה יעילה למנהלי
אגפים.
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583
584
585

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

19/03/2020

שיפור דיאלוג עם התושב

חוסן עירוני

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

שיפור דיאלוג עם התושב

חוסן עירוני

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

פרסום

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

18/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

31/12/2020

570

1614000110

שכר דוברות

הוצאות

רה -ארגון

כוח אדם

תשלום שעות נוספות דוברות

31/12/2020

60

1614000130

שעות נוספות
דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב דוברות

31/12/2020

50

1614000140

אחזקת רכב דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

יועצת דוברות ותקשורת

31/12/2020

169

1614000750

תקשורת מקוונת

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

גיוס/ניוד מנהלת לשכה בתקן

31/2/2020

120

1614000110

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

מענה בזמן אמת לתושבים
בפלטפורמה אינטרנטית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

590

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

רה -ארגון

136

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

כוח אדם

594

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

589

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

593

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

 100%עמידה בתקציב

588

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

שיפור דיאלוג עם התושב

592

19/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

עובדי עירייה

586

591

תושבים כללי

הכנת הודעות מתפרצות והסברה על אפיקי השירות הקיימים
עבור התושבים ולתועלתם-גיבוש קמפיין הפצה
בניית קמפיין לכלל תושבי העיר שכולל הנגשת כלל השירותים
העירוניים-מסר של שמירה על שיגרה במתן שירותים עירוניים
וחוסן עירוני
הוצאת הודעה מסודרת למשתתפי החוגים-בהתאם למדיניות
ונוסח מאושר
יש לבצע מיפוי ואיתור מקומות ופלטפורמות פרסום והסברה
ברחבי העיר ודיגיטאליים-העברת מסרים של חוסן עירוני ,קו
פתוח לתושבים ,שמירה על ייציבות תפקודית של העירייה,
הנחיות בטיחות
בנייית שיטת עבודה הכוללת איסוף מידע ,אופן הנגשתו לתושב
בפלטפורמות השונות-בהתאם למדיניות
הכנת סרטון ראש עירhttps://www.youtube.com/watc -
-h?v=ySl1Dni9s0c&feature=youtu.beיש להכין סרטונים
של ראש העיר לתושבי העיר בדגש על אוכלוסיות סיכון,
הערכות עירונית ,פעולות עירוניות ,דגשי בטיחות וכו
הכנת מסמך לפרסום הערכות עירונית וכתיבת תכנית האב-יש
להכין הודעות כתובות מראש בשפות שונות לתושבי העיר לפי
תרחישים אופציונאליים
הכנת הודעות מראש בשפות שונות לתושבי העיר -מסרי
שליטה והרגעה-יש להכין הודעות כתובות מראש בשפות
שונות לתושבי העיר לפי תרחישים אופציונאליים ולוודא
הנגשתם במרחב העירוני -שלטי חוצות
תשלום שכר דוברות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה

587

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
582

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

137

596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

138

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

רה -ארגון

כוח אדם

גיוס /ניוד מזכירה בתקן

31/2/2020

120

מס' סעיף
תקציבי
1614000110

עובדי עירייה

שכר דוברות

רה -ארגון

כוח אדם

גיוס סגנית מנהלת מערך הסברה ודוברות בתקן

31/2/2020

250

1614000110

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

מענה בזמן אמת לתושבים
בפלטפורמה אינטרנטית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

גיוס מנהל ניו מדיה בתקן

31/2/2020

250

1614000110

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

מענה בזמן אמת לתושבים
בפלטפורמה אינטרנטית

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

ניוד מנהלת אתר העיריה למערך הדוברות

31/2/2020

0

1614000111

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

עדכון האתר וסיפוחו למערך
הדוברות

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

גיוס מנהל פרסום בתקן

31/2/2020

250

1614000112

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה תקציבית בנושא פרסום
העירייה

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רה -ארגון

כוח אדם

יציאה למכרז לגיוס  3צלמים

31/2/2020

150

1614000113

שכר דוברות

הוצאות

תכנית שנתית

צילום בזמן אמת לכלל האירועים
ברשות

 100%עמידה בתקציב

שיפוץ לשכת דוברות

בינוי ושיפוץ

עיצוב חדש וריהוט מותאם

31/01/2020

30

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור דיאלוג עם התושב

תכנון ותהליכי מנוי קבוע לחמשת העיתונים המובילים בארץ (הארץ ,ידיעות
אחרונות ,דה מרקר ,ישראל היום ,גלובס)
עבודה

31/01/2020

15

1614000750

תקשורת מקוונת

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

מתן שירותי פרסום ליחידות העירייה השונות

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

הפקה ופרסום חוברת זמן איכות

31/12/2020

384

הוצאות

תכנית שנתית

מתן מענה לחשיפת אירועי העירייה

שיפור דיאלוג עם התושב

תכנון ותהליכי מענה לשאילתות של עיתונאים מהעיתונות המקומית והארצית 31/12/2020
תוך גיבוש אסטרטגיית מענה
עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

מענה בזמן אמת

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

0

שיפור דיאלוג עם התושב

פרסום

צילומי תדמית לעיר

31/12/2020

50

1614000550

שיפור דיאלוג עם התושב

תכנון ותהליכי
עבודה

ניהול ארכיון פרסומים

31/12/2020

0

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות
הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

ספר תכנית עבודה

לא כולל פעילויות ואירועים
אגפיים (יתוקצב בנפרד לפי
בקשות אגף)

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
595

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מענה בזמן אמת לתושבים
בפלטפורמה אינטרנטית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

עובדי עירייה
עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

 100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

 100%מענה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

צילומים מעודכנים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

 100%נגישות לתמונות של
אירועי הרשות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

עיריית כפר סבא 2020

הכנת תגובות ומענה מראש
לעיתונאים במידה ותצא כתבה על
הרשות
מתן שירותי פרסום לכלל יחידות
הרשות

139

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

140

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

שיפור דיאלוג עם התושב

תכנון ותהליכי תחזוקת ארכיון כתבות וארכיון תמונות
עבודה

31/12/2020

שיתופי פעולה פנים
ארגוניים

תכנון ותהליכי רכישת מידע תקשורתי מ"יפעת"+רכישת אפליקצית
אינפובאזר מיפעת  +ניטור ברשתות חברתיות
עבודה

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

תושבים כללי

0-120

 100%מענה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

 100%פרסום

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

0-120

שכונות מרכז
שכונות מרכז

31/12/2020

60

1614000750

תקשורת מקוונת

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השירות

פרסום

רכישת מדיה  /פרסום  /הפקות בילבורדים

31/12/2020

100

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השירות

פרסום

העסקת חברת יחסי ציבור

31/12/2020

200

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השירות

תכנון ותהליכי
עבודה

העסקת יועץ אסטרטגי בנושא תדמית ומיתוג העירייה

31/12/2020

120

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

מיתוג עיר עם סיפור

שיפור השירות

תכנון ותהליכי
עבודה

תכנית פרסום לקמפיין ערים בריאות 2020

31/12/2020

30

1614000550

הסברה ויחסי ציבור
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום בקמפיין כלל ארצי

תושבים כללי

שיפור השירות

רכש

כיבוד לישיבות צוות מערך ההסברה ,כיבוד ולאורחי מנהלת
מערך הדוברות והסברה.

31/12/2020

10

1769000780

הוצאות שונות
שירות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

שיתופי פעולה פנים
ארגוניים

תכנון ותהליכי
עבודה

מוקד המודעות הארצי -קידום ממומן

31/12/2020

140

1614000750

תקשורת מקוונת

הוצאות

תכנית שנתית

שיתופי פעולה פנים
ארגוניים

תכנון ותהליכי
עבודה

כתיבת נאמים לאירועי לאום ואירועים מיוחדים

31/12/2020

15

1614000550

תקשורת מקוונת

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת חשיפה במדיה הדיגיטלית,
הגעה מקסימלית לכל תושבי העיר
והתקשורת
כתיבת נאום מכובד לאירוע ותכלול
כל הפרטים שמסביב הנושא

 100%מענה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

 100%מענה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

 5000פליירים ליידוע תושבים על עבודות במהלך השנה-
הכמות תלויה באישור התכנית שהגישו עבודות ציבוריות

31/12/2020

3

אין סעיף פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

חזות העיר  4 -שינוי במועדי פינוי אשפה  -גרפיקה ועיתונים
עמודים שלמים ,התאמות.

31/12/2020

27

1711000550

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

אגף תרבות ואגף קיימות וחדשנות  -פסטיבל שכולו ספר -
עיצוב גרפי ובילבורד 2 ,1/3 ,עמודים בעיתונות
הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול  -חודש
מודעות לאלימות

31/12/2020

15

1821000556

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות ,קימות וחדשנות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

15

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

תושבים כללי

פרסום

פירסום ומודעות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קבלת מספר שירותים מקבוצת
יפעת במחיר מינימלי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%נגישות לתמונות של
אירועי הרשות

הערות

בעלי עניין

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
608

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1614000550

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות מרכז

רחבי העיר

141

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

142

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פרסום

31/12/2020

15

פרסום

תושבים כללי

הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול  -חודש
המאבק באלימות כלפי נשים
הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול  -שבוע
המאבק באלכוהול וסמים +לילי שנה אזרחית
הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול  -פורים -
באנר ויצמן ואזר
אגף תרבות (קונס')  -פרסום לקראת הרשמה ,פרסומים
נוספים במהלך השנה
אגף תרבות (קונס')  -תחרות נושפים

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
תרבות

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2020

35

חברה לתרבות ופנאי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

אגף תרבות (קונס')  -פסטיבל נושפים

31/12/2020

50

חברה לתרבות ופנאי

פרסום

שח"ק  -אירוע הוקרה לאוכלוסייה המבוגרת

31/12/2020

15

פרסום

פרסום
פרסום

31/12/2020

5

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

31/12/2020

4

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

31/12/2020

30

חברה לתרבות ופנאי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי
תושבים כללי

רחבי העיר
0-120

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

שח"ק

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסום

מועצת נשים  -חודש המודעות לסרטן השד

31/12/2020

13

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום מעמד האישה

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

מועצת נשים  -פרסום אירוע מועצת נשים בחודש הגאווה
העירוני
מועצת נשים  -קמפיין עירוני -כפר סבא שווה במסגרת חודש
האישה והשיוויון המגדרי
מועצת נשים  -קמפיין עירוני להזדהות עם המאבק באלימות
כלפי נשים השתתפות מועצת נשים
מוקד עירוני  -קמפיין וואצאפ  -עיצוב גרפי ,בילבורדים,
עיתונים ,התאמות ,באנר.
קיימות  -הניוזלטר שנתי עד  10000כתובות ללא הגבלת
שליחות

31/12/2020

5

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום מעמד האישה

תושבים כללי

רחבי העיר

31/12/2020

10

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום מעמד האישה

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

31/12/2020

3

1752100782

מועצת נשים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום מעמד האישה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

15

1614000750

תקשורת מקוונת
שירותי חוץ

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

2

2130102761

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קימות וחדשנות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסום

קיימות  -מעצבת הזמנה חודשית כמעט ללא הגבלה .עבודה
שוטפת מולה לכל צורך חוץ מקמפיין ייעודי חדש

31/12/2020

1

2130102761

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

קיימות -מנהלת דף פייסבוק

31/12/2020

3

2130102761

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

קיימות -ימי האהבה מעצבת אחרת -קמפיין על בסיס קמפיין
קיים

31/12/2020

4

2130102761

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קימות וחדשנות

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום
פרסום
פרסום

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
621

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

143

638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653

144

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

קיימות  -הדפסות ,דפוס ירון והימל פרינט

31/12/2020

30

פרסום

פיקוח עירוני וחנייה  -הדפסות פליירים ליידוע תושבים

31/12/2020

10

1943000753

פרסום

נוער צעירים וקהילה

31/12/2020

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הוצאות אחרות
פיקוח משולב

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

שח"ק

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

שח"ק

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום הבריאות וחוסן עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום הבריאות וחוסן עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום הבריאות וחוסן עירוני

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

שח"ק  -יום המעשים הטובים

31/12/2020

5

1848300840

פרסום

שח"ק  -פרסום קול קורא להמליץ על מועמדים לפרס גלר

31/12/2020

10

1843000780

פרסום

"שח""ק  -פרסום פעילויות
פרסום פעילויות
"
בריאות וחוסן עירוני מניעת עישון

31/12/2020

5

1848300840

התנדבות

31/12/2020

10

1829500781

פרסום

בריאות וחוסן עירוני פסטיבל בריאות ושמחה

31/12/2020

10

1829500781

פרסום

בריאות וחוסן עירוני חכם בשמש

31/12/2020

5

1829500781

פרסום

בריאות וחוסן עירוני  -משפחה בריאה במרכזים הקהילתיים

31/12/2020

10

1829500781

פרסום
פרסום

מירוץ כפר סבא  -עשרים שלטי פרסום עמודי חשמל ,3/1ארגזי 31/12/2020
פרסום ,עיתונים
31/12/2020
אירועי רשות הספורט  -מתגלגלים שניים וחצי עמודי צבע
פרסום בקול הכפר וארגז פרסום
31/12/2020
מירוץ לילה  -עיתונים ,שלטי חוצות וכרזות

33

1829311751

8

1829311751

39

1829311751

פרסום

אירועי רשות הספורט  -פסטיבל ספורט עממי בספורטק-
עיתונים ,באנרים ושלטים
אירועי רשות הספורט  -ספורט לאור הירח

31/12/2020

24

1829311751

31/12/2020

5

1829311751

פרסום

פתיחת שנת פעילות חוגי הספורט -עיתונים ,שלטי חוצות
ושלטי עמודי חשמל
אירועי רשות הספורט  -יום ההליכה הבנילאומי  -שלטים
עמודי חשמל

31/12/2020

16

1829300780

31/12/2020

3

1829321750

ערים בריאות
פעולות
ערים בריאות
פעולות
ערים בריאות
פעולות
ערים בריאות
פעולות
הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות
הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות
הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות
הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות
הוצאות מרוץ כפר
סבא מותנה הכנסות
הוצאות שונות
ספורט
הוצאות ספורט
מותנה ממשלה

פרסום

פרסום

פרסום

פרסום

התנדבות

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

קימות וחדשנות

תושבים כללי

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

פיקוח ואכיפה

תושבים כללי

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב

נוער ,צעירים וקהילה

תושבים כללי

רחבי העיר

שח"ק

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר
0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

קידום הבריאות וחוסן עירוני

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
637

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
2130102761

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

145

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

אירועי רשות הספורט  -ספינינג  -שלטים עמודי חשמל

31/12/2020

3

מס' סעיף
תקציבי
1829321750

פרסום

אירועי רשות הספורט  -טריאטלון ילדים

31/12/2020

3

\1829311751
\ 1829300780
1829321750

656

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

657

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

31/12/2020

22

658

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

31/12/2020

109

659

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

אגף תרבות -פורים -בילבורד 30 ,תחנות אוטובוס,1/3 20 ,
פוסטר,פוסטר ארגז ,באנר ,לוח אלקטרוני ,עמוד וחצי עמוד
עיתונים
אגף תרבות -בית היוצר  -בילבורד 30 ,תחנות אוטובוס20 ,
 1/2 ,1/3גליון ,פוסטר ארגז ,באנר ,לוח אלקטרוני ,עמוד וחצי
עמוד עיתונות
אגף תרבות -פסטיבל שירי משוררים יוצרים אביב -בילבורד,
תחנות אוטובוס 1/2 ,1/3 30 ,גליון ,ארגז ויצמן ,באנר ,לוח
אלקטרוני
אגף תרבות -מימונה ,201/3 ,פוסטר+חצי גליון ,באנר ,לוח
אלקטרוני ,עמוד וחצי עמוד עיתונות
אגף תרבות -ערב יום השואה 1/2 -גליון עמוד ורבע עמוד
עיתונות
אגף תרבות -יום השואה  ,1/2עמוד ורבע עמוד עיתונות

31/12/2020

36

31/12/2020

20

1752000550

31/12/2020

20

1752000550

פירסום ארועים

31/12/2020

20

1752000550

פירסום ארועים

הוצאות

2

1752000550

פירסום ארועים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

50

1821000550

פירסום ארועים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

665

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

100

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

666

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

אגף תרבות -ערב עצמאות  -בילבורד 30 ,תחנות אוטובוס31/12/2020 30 ,
 ,1/3פוסטר ארגז ,באנר ,לוח אלקטרוני ,עיתונות -כפולת אמצע
אגף תרבות -עצמאות שכונות  5000פליירים ביוספטל ועליה31/12/2020 ,
כפולת אמצע
אגף תרבות -שבועות -טנגו רוקדים בלבן בילבורד 25 ,תחנות 31/12/2020
אוטובוס ,1/3 20 ,חצי גליון פוסטר ,פליירים ,פוסטר ארגז,
באנר ,לוח אלקטרוני ,עמוד וחצי עמוד עיתונות.
אגף תרבות -אירועי קיץ בילבורד 30 ,תחנות אוטובוס,1/3,
31/12/2020
גליון  ,1/2באנר ,ארגז פרסום ,לוח אלקטרוני 4 ,עמודים
עיתונות
אגף תרבות -תאטרון אנסמבל ,בילבורד 30 ,תחנות אוטובוס31/12/2020 ,
 1/2 ,1/3גליון ,באנר ,עמוד וחצי עמוד עיתונות.
אגף תרבות -סוכות  25תחנות אוטובוס 1/2 ,גליון ,עמוד וחצי 31/12/2020
עמוד עיתונות
31/12/2020
אגף תרבות -שורשי תימן  ,1/3 -גליון  ,1/2באנר ,לוח
אלקטרוני 2 ,עמודים עיתונים
31/12/2020
פרסום דרושים ומכרזי כ"א עבור אגף משאבי אנוש

80

1752000550

פירסום ארועים

הוצאות

תכנית שנתית

19

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

20

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

10

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

מש"א והדרכה

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

655

660
661
662
663
664

667
668
669

146

פרסום
פרסום
פרסום
פרסום
פרסום

פרסום
פרסום
פרסום

220

1752000550

1613100550

שם סעיף תקציבי

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פירסום ארועים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תרבות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

הוצאות ספורט
מותנה ממשלה

פירסום ארועים

פירסום דרושים

ספר תכנית עבודה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית

עיריית כפר סבא 2020

הערות

העברת התקציב לדוברות

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
654

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

147

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685

148

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

לוח שנה שולחני לעובדים עבור אגף משאבי אנוש

31/10/2020

5

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

צילום אירועים שונים עבור אגף משאבי אנוש

31/12/2020

6

1613100780

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית מס' לוחות בשנה

העברת התקציב לדוברות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

40-62 ,18-40

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

מש"א והדרכה

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

פרסומים ועיצובים עבור אגף משאבי אנוש

31/12/2020

5

1613100780

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

הוצאות

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

הפקת חומרים ופרסומים להכשרות והשתלמויות ,ציוד
וחומרים להשתלמויות ,רכישת ספרים ועיצוב פליירים עבור
אגף משאבי אנוש
פרסומים בנושא שיפור השירות עבור מח' שירות

31/12/2020

12

1616000521

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
השתלמות עובדים

31/12/2020

20

1769000780

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

מוקד המודעות הארצי -קידום ממומן בפיסבוק העירוני ובדפים 31/12/2020
השונים של הרשות

250

1614000550

!REF#

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

חינוך -קמפיין רישום יסודי

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -קמפיין רישום תיכון

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -קמפיין ימי חינוך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -ברכת סוף שנה

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -ברכת פתיחת שנה

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך  -קמפיין יום המורה

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -השאלת ספרים פיזית/דיגטלית

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -ביקור העדה הדרוזית בעיר

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך -מדעניות העתיד

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך מחשב לכל מורה

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
670

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1613100780

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
הפקת  1לוח בשנה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

149

687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

150

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

חינוך חידון ציונות

31/12/2020

2

מס' סעיף
תקציבי
1811000550

פרסום

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

פרסום

חינוך חידון ציונות גיל הזהב בש"פ שמעון פרס

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

פרסום

חינוך כנס מועצת תלמידים

31/12/2020

1

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

פרסום

חינוך הנואם הצעיר

31/12/2020

1

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך כנס הורים לפני רישום לגני הילדים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך ערב הכרות לגיל הרך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

רחבי העיר

פרסום

חינוך רישום לבתי ספר

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

פרסום

חינוך רישום גני ילדים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך פתיחת בתי ספר חדשים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך בית ספר של החגים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך יום עצמאות  -תעודות ומגנים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך קייטנות יול"א

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך תעודות מסיימי גן

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך הזמנות לילדי גנים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך חוברת מלווים בהסעות

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך חוברות הסברה לצוותים לפתיחת שנה

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך פתיחת שנת לימודים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך באנרים פרס חינוך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך קמפיין גיוס סייעות

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

חינוך

תושבים כללי

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
686

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

151

706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

152

מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים העירייה השונות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מתן מענה ושירות ליחידות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
העירייה השונות
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

פרסום

חינוך גרפיקות ועיצוב לאירועים גדולים

31/12/2020

2

מס' סעיף
תקציבי
1811000550

חינוך

תושבים כללי

פרסום

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

פרסום

חינוך חוברות רישום

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תושבים כללי

רחבי העיר

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

פרסום

חינוך קאפות לרישום גני ילדים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

רחבי העיר

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

פרסום

חינוך מודעות דרושים לפי צורך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך אגרות רישום ודיוור לעולים א'

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך הגהות לשוניות

31/12/2020

1

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

רחבי העיר

פרסום

חינוך ערבי הסברה להורים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

פרסום

חינוך גרפיקות

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך פרסום כנסים

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך תיקי גננות

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך גיוס עובדים /מכרזים לחינוך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך ניהול דף פייסבוק בהתאם לצורך

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך שיווק פרויקט עירוני ייחודיות יסודי

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך כנס סייעות משלבות/כיתתיות חנ"מ

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

חינוך ערבי הסברה שירות פסיכולוגי

31/12/2020

2

1811000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

חינוך

תושבים כללי

רחבי העיר

פרסום

הנדסה תכנון כללי

31/12/2020

20

17315000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסום

הנדסה  -תכניות בנין עיר – (סטוטורי +פרסום שיתוף ציבור
וכיוצ"ב ,הודועת אישיות)

31/12/2020

100

17315000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסום

הנדסה  -שימור –

31/12/2020

10

17315000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
705

מטרה עירונית

יעד אגפי

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

153

724
725
726

154

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

הנדסה  -התחדשות עירונית – (לא כולל תקציב מנהלת)
פרסומים והעתקות היה סכום משולב

31/12/2020

60

פרסום

מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות
מתן מענה ושירות ליחידות
העירייה השונות

פרסום

הנדסה  -אזורי תעסוקה – פרסום סטטוטורי

31/12/2020

15

17315000550

פרסום

הוצאות

פרסום

הנדסה  -תכנית מתאר

31/12/2020

15

17315000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום

פרסומים שוטפים של הוועדה המקומית המחוייבים עפ"י חוק

31/12/2021

5

17315000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות
תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל הנדסה

אחוז עמידה תקציבית ללא חריגות

 100%עמידה בתקציב

מנהל הנדסה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הערות

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0-120

מנהל הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מערך דוברות והסברה

מס'
משימה
723

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
17315000550

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

155

מנהל הכספים

מנהל הכספים
אגף הכספים אחראי על המערך הכספי של העירייה ,הכולל הכנסות ,הוצאות ותקציב
באופן יעיל ,מקצועי וחדשני תוך חתירה למצוינות ,סינרגיה ועבודת צוות ,שירות מעולה,
מנהיגות ויוזמה .זאת במטרה להוביל ולקיים את פעולת העירייה ותוכנית העבודה שלה,
למען שגשוגה כעיר איכותית מובילה בשרון ,במחויבות לקימות ,בחיזוק ערכי קהילה ,חברה
תרבות ,חינוך ,ואיכות הסביבה ,תוך הקניית חוסן כלכלי.

156

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
הטמעת טכנולוגיה.
התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה.
חיזוק האיתנות הפיננסית.
קידום ותפעול מנהל כספים.
שיפור ביצועים ומתן שירותים מקצועיים.
שיפור תהליכי עבודה ,שגרות ניהול ,בקרה
ומדידה.
מתן שירות ומענה על צרכים שוטפים של
יחידות העירייה ומוסדות חינוך.

157

הנהלת אגף
727

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

728

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

729

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

730

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

חוסן עירוני

731

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

732

733
734
735
736
737
738
739

158

עסקים

פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי

בניית תחזית לפי מתודולוגיה של צמצום פעילויות לפי רמות; עד 25
משתתפים לפי חלוקת זמן .מה המשמעות הכלכלית של הפסקת פעילות
חוגים (על כל סוגיהם ברמה העירונית ולא רק של מרכזי העשרה ופנאי)-
בהמשך למיפוי החוגים שנעשה (ישלח הקובץ)
בניית תחזית לפי מתודולוגיה של צמצום פעילויות לפי רמות; עד 25
משתתפים לפי חלוקת זמן .מה המשמעות הכלכלית של צמצום תשלום
שכירויות (על כל סוגיהן ברמה העירונית)
בניית תחזית לפי מתודולוגיה של השבתה גורפת .מה המשמעות
הכלכלית של הפסקת פעילות חוגים (על כל סוגיהם ברמה העירונית ולא
רק של מרכזי העשרה ופנאי) -בהמשך למיפוי החוגים שנעשה (ישלח
הקובץ) כולל כ"א מפעיל
יש לאתר אנשי קשר ברשויות שכנות אשר יעבירו לנו את המידע של
מרכזי קניות חיוניים; סופר ,בתי מרקחת וכו-פעילות מול הרשתות ווידוא
רמת שירותים הולמת לתושבי העיר
ביצוע ניתוח ,איפיון עסקים ובניית מתודלוגייה למעקב אחר הכנסות-צפי
השפעה על התקציב העירוני בהתאם למדיניות
יש לבנות תכנית פעולה יזומה לעסקים למתן שירותים מקלים לחיזוק
ושימור פעילות העסקים בעיר-התכנית צריכה לכלול מתן שירותים
מקלים לחיזוק ושימור פעילות העסקים בעיר ,פניות יזומות ,רתימת
הקהילה לחיזוק העסקים וכו
הכנת דו"ח תחזית לאור ירידה צפויה בהכנסות-גני ילדים -יול"א,
צהרונים ,חוגים
יש להציג משמעויות וחלופות-בחינת חלופות של צמצום הוצאות או /ו
התארגנות להתמודדות עם גירעון צפוי
יש להמליץ על מדיניות עירונית להקלות לעסקים-הצגת מדיניות

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

19/03/2020

תכנית שנתית

עסקים

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

איתור כספי סיוע במצב חירום-בחינת הנושא מול הגורמים הרלוונטיים
בהתאם למדיניות
יש לבצע מיפוי ותחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-מיפוי הכנסות 30/03/2020
עירוניות -אכיפה ,חניה ,שילוט ,רישוי עסקים
יש לבצע מיפוי ותחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-מיפוי הכנסות 30/03/2020
עירוניות -אגרות והיטלי פיתוח
30/03/2020
יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-עיכוב והעברת
תקציבי ממשלה -פיתוח ,חינוך ,כבישים ,הרחבת  ,5504תחבורה ,עתיר
ידע

ספר תכנית עבודה
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מנהל הכספים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

159

741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-בחינת משמעויות של 30/03/2020
המשך שירותי משרדי הממשלה והשפעתן על התקציב העירוני; עלויות
העסקה ,השתתפות באחזקת מתקנים
יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-יש לבצע מיפוי של 30/03/2020
שיתופי פעולה עם עסקים ,אקדמיה וההשלכות התקציביות
יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית

תכנית שנתית

פיננסי

יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית

תכנית שנתית

פיננסי

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-בדיקת החיסכון
שנוצר בהמשך לביטולים וצמצום אירועים כנגד אובדן הכנסות וגרעונות
שיווצרו
יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-בדיקת השפעה על
התקציב העירוני
יש לבצע תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית-בדיקת השפעה על
התקציב העירוני
תתבצע פנייה למשרד הרווחה לקבלת תיגבור תקציבי-בהתאם למדיניות
משרדי הממשלה
יש לבצע בחינה תקציבית כולל כ"א-ההשתפות המדינה קטנה בשנה
הנוכחית
בחינת השפעה על הכנסות העירייה בשל ירידה בהכנסות-בניית תחזית
ההשפעה על התקציב העירוני
בחינת השפעה על הכנסות העירייה בשל ירידה בהכנסות-בניית תחזית
ההשפעה על התקציב העירוני
בחינת השפעה על הכנסות העירייה בשל ירידה בהכנסות-בניית תחזית
ההשפעה על התקציב העירוני
יש להציג משמעויות והצגת ניתוח בהתאם למדיניות שתיקבע בשתי
חלופות מרכזיות; חופשה וחל"ת-בהתאם למדיניות משרד האוצר
התאמת לוחות זמנים לבינוי ופיתוח-יש להקדים הזמנות רכש; שיפוצי
קיץ ,ציוד  ,קידום מכרזים
בחינת משמעויות ביטוחיות עירוניות-בהתאם למדיניות

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

הנה"ח וחשבות
755
756

160

פיננסי

פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי
פיננסי

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

15/03/2020

תכנית שנתית

מטופלי רווחה

01/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

01/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

01/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

01/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

01/04/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

מנהל הכספים

מס'
משימה
740

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תכנית שנתית

קידום ותפעול מנהל כספים רכש

רהוט ואחזקתו

31/12/2020

2

1621000450

רהוט ואחזקתו

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

קידום ותפעול מנהל כספים פרסום

הדפסות

31/12/2020

15

1621000470

הדפסות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

חזות העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שירות והסברה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

161

מטרה עירונית

יעד אגפי

עזר משרד

31/12/2020

100

קידום ותפעול מנהל כספים הוצאות
שונות
קידום ותפעול מנהל כספים רכש

31/12/2020

4

1621000511

הגזברות אירוח וכיבוד

2

1621000560

קידום ותפעול מנהל כספים רכש

הגזברות הוצאות משרדיות

31/12/2020

1621000570

קידום ותפעול מנהל כספים טכנולוגיה

הוצאות מחשב לתכניות כספי

31/12/2020

930

קידום ותפעול מנהל כספים הוצאות
שונות
קידום ותפעול מנהל כספים הוצאות
שונות
קידום ותפעול מנהל כספים רכש

עזר מחשב

31/12/2020

120

1621000593

תקציב עזר אחזקת רכב

31/12/2020

79

1621000596

הגזברות הוצאות אחרות

31/12/2020

12

1621000780

קידום ותפעול מנהל כספים רכש

רכישות מיוחדות

31/12/2020

3

1621000930

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום משכורת ושכר משולבים  -גזברות

31/12/2020

4,770

1621000110

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום שכר תקציבי עזר  -גזברות

31/12/2020

100

1621000115

הגזברות אירוח
וכיבוד
הגזברות הוצאות
משרדיות
הוצאות מחשב
לתכניות כספי
עזר מחשב

עזר משרד

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

משכורת ושכר
משולבי
שכר תקציבי עזר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום שעות נוספות  -גזברות

31/12/2020

290

1621000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים  -גזברות

31/12/2020

310

1621000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות בעיר

30/06/2020

1765000820

תמיכות

תכנית שנתית

יישום החלטות הוועדה

770

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות בעיר

30/06/2020

1829900820

תמיכות

תכנית שנתית

יישום החלטות הוועדה

771

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

ניהול הבקשות המוגשות לקבלת תמיכה עד לאישורן הסופי

31/12/2020

1765000820

תמיכות

תכנית שנתית

קבלת אישור התמיכות

772

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

ניהול הבקשות המוגשות לקבלת תמיכה עד לאישורן הסופי

31/12/2020

1829900820

תמיכות

תכנית שנתית

קבלת אישור התמיכות

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

162

תקציב עזר אחזקת
רכב
הגזברות הוצאות
אחרות
רכישות מיוחדות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תשלום תמיכה לעמותות

מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות
מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות
מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות
מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

מנהל הכספים

מס'
משימה
757

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1621000492

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה תקציבית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
תבחינים יאושרו ועמותות
תוכלנה להגיש בקשות
לתמיכות
תבחינים יאושרו ועמותות
תוכלנה להגיש בקשות
לתמיכות
תשלום תמיכה לעמותות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

163

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

טכנולוגיה

שיפור מערכת תמיכות מקוונת

31/12/2020

774

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

ניהול ועדת תמיכות

31/12/2020

תכנית שנתית

775

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

אישור תבחינים לתמיכות במועצה

31/08/2020

תכנית שנתית

776

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

אישור סכומי תמיכות לתשלום

31/12/2020

תכנית שנתית

מתן אישור

777

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור ביצועים ומתן
שירותים מקצועיים

פיננסי

בקרת עומק על ניצול כספי התמיכה שלשמה ניתנה בקרב העמותות

31/12/2020

תכנית שנתית

בקרה והוצאת סיכום אחת קבלת דוח ביקורת מפורט
לשנה

778

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית

ביקורת

רישום פקודות וביצוע התאמות לטובת סגירת ספרי הנה"ח 2019

31/03/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז

ביקורת

הגשת דוח כספי שנתי מבוקר

30/09/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז

הגשת דו"חות רבעוניים

31/12/2020

תכנית שנתית

העברת נתונים למבקר משרד הפנים לטובת הוצאת דו"ח מפורט

30/09/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז של חודשיים הגשת הדו"חות במועד שנקבע
לאחר רבעון
קבלת דו"ח מפורט חתום
עמידה בלו"ז

ניהול ותפעול מערכת הגשת קולות קוראים -מרכבה

31/12/2020

תכנית שנתית

הגדלת כמות הבקשות המוגשת

איתור קולות קוראים ומקורות הכנסה נוספים

31/12/2020

תכנית שנתית

31/12/2020

תכנית שנתית

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
הטמעת טכנולוגיה

31/12/2020

תכנית שנתית

טכנולוגיה

הטמעת תהליך חוזים בצורה ממוחשבת

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעת טכנולוגיה

טכנולוגיה

אישור חשבוניות בצורה ממוחשבת

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעת טכנולוגיה

טכנולוגיה

הרחבת שימוש בפורטל ספקים

31/12/2020

תכנית שנתית

779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
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כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה
ביקורת
שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה
קשרי חוץ
שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה
חיזוק האיתנות הפיננסית הכנסות
חיזוק האיתנות הפיננסית

הכנסות

חיזוק האיתנות הפיננסית

תכנון ותהליכי מעקב שוטף אחר ערבויות על מנת לשמור עליהן בתוקף ,הארכה/
שחרור ערבויות
עבודה
ליווי אגפי העירייה ותאגידים העירוניים בתחום הפיננסי
שירות

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
שדרוג המערכת עד
תכנית שנתית
להפעלה מלאה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מערכת פועלת בצורה תקינה

ניהול תקין של התמיכות
וחלוקה בהתאם לתנאים
מוגדרים
מתן אישור

קיום ישיבות וקבלת החלטות

עיריית כפר סבא 2020

הגדלת ההכנסות משנה
לשנה
יעד ארגוני של  120קולות
קוראים
וידוא תוקף וטיפול מלא
בהארכות במידת הצורך
מתן שירות פנים ארגוני
באופן שוטף בהתאם
לדרישות
בניית תשתית לפיילוט
ראשוני
בניית תשתית לפיילוט
ראשוני
בניית תשתית לפיילוט
ראשוני

מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משרדי ממשלה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טיפול בכל הערבויות במועד

כלל העירייה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שיתוף פעולה מלא

חברה לתרבות ופנאי וחכ"ס

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בצוע פיילוט בהצלחה

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

בצוע פיילוט בהצלחה

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

פתיחת ספקים בצורה
ממוחשבת

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

אישור התבחינים עי המועצה
אישור סכומי תמיכה לחלוקה
עי מועצת העיר

הערות

מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות
מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות
מועצה הדתית ,נוער צעירים
וקהילה ,חינוך ,רשות הספורט,
שח"ק ,עמותות

סגירת ספרי הנה"ח במועד
שנקבע
הגשת הדו"חות במועד שנקבע

הגדלת כמות הבקשות המוגשת

מנהל הכספים

מס'
משימה
773

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

165

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

שכר
800
801
802
803

166

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
חיזוק האיתנות הפיננסית

טכנולוגיה

אישור חשבונות ספקים וקבלנים

31/12/2020

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק האיתנות הפיננסית
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

תכנון ותהליכי קליטת התקשרויות בחוזים
עבודה
תכנון ותהליכי התאמות וניתוחי של כרטיסי חו"ז ספקים ,רשויות ומשרדי ממשלה
עבודה
תכנון ותהליכי ביצוע התאמות בנקים
עבודה
תכנון ותהליכי תשלומים לספקים .זכאים ,שכר ומלוות
עבודה
שמירה על ניהול מקצועי ושיתופי הפעולה עם חשבי האגפים בארגון
שיתופיות

קידום ותפעול מנהל כספים שירות

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

בצוע מלא של ההתאמות
במועד
בצוע מלא של ההתאמות
במועד
בצוע תשלומים במועד

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עסקים ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

שיתוף פעולה מלא

כלל העירייה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

מילוי מקום ללא תקלות

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

1621000750

יועצים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ביקורות בשנה

1621000440

בטוח

הוצאות

תכנית שנתית

הכנת פ"ז לתשלום

הפחתת תשלום בביקורת מס
הכנסה עבור רכבי מאגר .ביצוע
 4ביקורות בשנה
ביצוע תשלומים במועד

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פעילות שוטפת תקינה

פעילות שוטפת מלאה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שינוי יבוצע בפועל

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

שכונות מרכז

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
יישום פעילות שנתית
תכנית שנתית
שוטפת
יישום פעילות שנתית
תכנית שנתית
שוטפת
יישום פעילות שנתית
תכנית שנתית
שוטפת
יישום פעילות שנתית
תכנית שנתית
שוטפת
יישום פעילות שנתית
תכנית שנתית
שוטפת
יישום פעילות לאורך
תכנית שנתית
השנה ובהתאם לצרכים
המועלים
גיבוי מלא בהעדרות
תכנית שנתית

מילוי מקום הגזבר בהעדרו

31/12/2020

חיזוק האיתנות הפיננסית

ביקורת

ביצוע ביקורת בחניון העירייה

31/12/2020

125

חיזוק האיתנות הפיננסית

ביטוח

תשלום ביטוח

31/12/2020

5

חיזוק האיתנות הפיננסית

שירות

תפעול שוטף של פעילות מנהל כספים

31/12/2020

תכנית שנתית

שינוי סביבת העבודה במחלקת הנהלת חשבונות לאור המצב הקיים

31/12/2020

תכנית שנתית

שיפוץ/שינוי סביבת
העבודה וחזות המחלקה
לקבלת קהל

שירות

הכנת משכורות ל 550פנסיונרים

31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

הכנת משכורות ל 500מורים וגננות עובדי עירייה

31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

הכנת שכר על פי דיווח חודשי ל  950עובדים יומיים/שעתיים

31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

הכנת שכר חודשי ל 1500-עובדי עירייה

31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז העברת שכר חודשי
על פי חוק ללא חריגים
אחוז העברת שכר חודשי
על פי חוק ללא חריגים
אחוז העברת שכר חודשי
על פי חוק ללא חריגים
אחוז העברת שכר חודשי
על פי חוק ללא חריגים.
 1500עובדים

קידום ותפעול מנהל כספים רווחת העובד

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
הכנת החשבונות לתשלום
במועד
טיפול בהתקשרויות במועד

 100%העברת שכר חודשי על
פי חוק ללא חריגים
 100%העברת שכר חודשי על
פי חוק ללא חריגים
 100%העברת שכר חודשי על
פי חוק ללא חריגים
 100%העברת שכר חודשי
על פי חוק ללא חריגים1500 .
עובדים

הערות

כלל העירייה

הנדסה

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מנהל הכספים

מס'
משימה
789

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

167

מס'
משימה
804

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

שירות

הכנת שכר ל 20-עובדי חברת ספיר

31/12/2020

805

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ביקורת

הטמעה ובקרה של יישום הסכמים קיבוציים והסכמים חוקיים בנושאי
שכר במערכות השכר בעירייה
טיפול ובקרה בהפרשה לשלטונות המס :מס הכנסה וביטוח לאומי

31/12/2020

806

ביקורת

31/12/2020

קשרי חוץ

הכנת דוחות למשרדים ממשלתיים; משרד האוצר ומשרד הפנים כולל
דוחות למאזן

31/12/2020

תכנית שנתית

808

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ביקורת

טיפול ובקרה באמצעות חברת  SMARTIבהפרשות סוציאליות ,קרנות
פנסיה ביטוח מנהלים קרן השתלמות ,קופת גמל החזר הוצאות

31/12/2020

תכנית שנתית

809

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

שירות

טיפול בקרנות השתלמות של צוותי ההוראה בתיכוניים

31/12/2020

תכנית שנתית

810

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

תכנון ותהליכי הכנת דוח עלויות שכר חודשי על פי דרישת מוסדות התומכות
בפעילויות הרשות
עבודה

31/12/2020

תכנית שנתית

811

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

תכנון ותהליכי הכנת דוח חודשי שוטף ומצטבר הכולל את עלויות השכר הכלליות של
האגף
עבודה

31/12/2020

תכנית שנתית

812

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

העסקת
עובדים

קליטת עובד ובקרה  -הגדרת דירוג (על פי הסכם קיבוצי) ,חלקיות
משרה ,תנאי העסקה כוללים של העובד בהתאם לחוזה שסוכם עם
משאבי אנוש

31/12/2020

תכנית שנתית

813

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

העסקת
עובדים

עדכון טופס  101ותאומי מס על פי דרישות מס הכנסה

31/12/2020

תכנית שנתית

807

168

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מתן הסבר מהיר ותקין באשר
מתן הסבר מהיר ותקין
באשר ל"חריגות לכאורה" ל"חריגות לכאורה" באמצעות
הכנת תיק עובד על פי דרישות
באמצעות הכנת תיק
עובד על פי דרישות משרד משרד האוצר תוך חודש
האוצר תוך חודש
טיפול והעברה שוטפת של
טיפול והעברה שוטפת
של ההפרשות הנדרשות ההפרשות הנדרשות לעובד
חדש ועובד קיים המקש לשנות
לעובד חדש ועובד קיים
המקש לשנות את תנאיו את תנאיו
טיפול מלא מפנייה ראשונה של
טיפול מלא מפנייה
צוותי ההוראה לפתיחת הקופה
ראשונה של צוותי
ההוראה לפתיחת הקופה ועד הפרשה חודשית לקרן
ועד הפרשה חודשית לקרן הרלבנטית עד שלושה חודשים
הרלבנטית עד שלושה
חודשים
ביצוע בהתאם לבקשה כל ביצוע בהתאם לבקשה כל סוף
סוף רבעון על פי פורמט רבעון על פי פורמט מבוקש של
המשרד שמעביר כספים לרשות
מבוקש של המשרד
(כגון עיר ללא אלימות ,נוער
שמעביר כספים לרשות
וקהילה ,חינוך וכו')
(כגון עיר ללא אלימות,
נוער וקהילה ,חינוך וכו')
הכנת דוח אחת לחודש  ,הכנת דוח אחת לחודש ,
העברת הדוח טחת לחודש העברת הדוח טחת לחודש לכל
חשבי האגפים
לכל חשבי האגפים
קליטה והעברת שכר בהתאם
קליטה והעברת שכר
בהתאם למסוכם מייד עם למסוכם מייד עם מועד כניסתו
מועד כניסתו של העובד של העובד לתפקיד
לתפקיד
העברה ועדכון טופס  101העברה ועדכון טופס  101לכלל
לכלל עובדי העיריה על פי עובדי העיריה על פי דרישות
דרישות מס הכנסה אחת מס הכנסה אחת לשנה
לשנה

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

חינוך

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

כלל העירייה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

כלל העירייה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מנהל הכספים

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים? מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
שנתית
אחוז העברת שכר חודשי  100%העברת שכר חודשי על
תכנית שנתית
על פי חוק ללא חריגים 20 .פי חוק ללא חריגים 20 .עובדי
חברת ספיר
עובדי חברת ספיר
 100%הטמעה במערכות השכר
אחוז הטמעה במערכות
תכנית שנתית
השכר
 100%יישום
אחוז יישום
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

169

815
816
817
818
819
820
821

822
823
824
825
826

170

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

העסקת
עובדים

ליווי העובד בכל נושא מיסוי ומשיכת כספים הקשורים לפיצויים הכנת
טופס  161הכולל את הסכומים הנצברים בקופה

31/12/2020

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

תכנון ותהליכי הטמעה ובקרה של מערכת נוכחות תקינה הכוללת מסגרת שעות עבודה 31/12/2020
בגני ילדים (מערכת מל"מ /סנסורי) ,וסייעות חונכות ורפואיות (סייעות
עבודה
שילוב) מערכת "סנסורי"
תכנון ותהליכי סריקת טפסי  161ותיקי עובדים לכלל עובדי העייריה
31/12/2020
עבודה

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה
להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
הטמעת טכנולוגיה
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

חינוך ,מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז מענה לפניות

 90%מענה לפניות

שירות והסברה

עובדי עירייה

80-120 ,62-80

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעה מלאה בכל בתי
הספר

הטמעה מלאה בכל בתי הספר

חינוך

עובדי עירייה

תכנית שנתית

זמינות מלאה ומתן  100%זמינות מלאה ומתן 100%
שירות לקהל העובדים בשעות
שירות לקהל העובדים
שהוקצו לכך
בשעות שהוקצו לכך
זמינות מלאה ומתן  100%זמינות מלאה ומתן 100%
שירות לקהל העובדים בשעות
שירות לקהל העובדים
שהוקצו לכך
בשעות שהוקצו לכך
זמינות מלאה ומאה אחוז זמינות מלאה ומאה אחוז
מענה פרונטלי בתוך מרכז מענה פרונטלי בתוך מרכז
שירות שהוקצה לטובת עובדי
שירות שהוקצה לטובת
גני ילדים
עובדי גני ילדים
אחוז הטמעה ויישום של  100%אחוז הטמעה ויישום
של פעילות המודול ואפס
פעילות המודול ואפס
חריגות
חריגות
מילוי טופס  101דיגיטלי של
מס' טפסים
עוד  1000עובדים (כיום מילאו
 2000עובדים)
הגדלת אחוז המשתמשים הגדלת אחוז המשתמשים
באפליקציה
באפליקציה

כלל העירייה

עובדי עירייה

סיום הכנת התקציב לא יאוחר
מנובמבר 2020
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה ולו"ז

שירות

תיעוד פניות ומענה לעובדים במערכת CRM

טכנולוגיה

מודול מורים בתי ספר תיכון -הטמעת שימוש מלא בתוכנה שהותקנה
בתוך המערכת הבית ספרית המיועדת לתיעוד מערכת השעות והשיבוץ
הכיתתי ותשלום שכר כנגזרת
קבלת קהל פרונטלי פעמיים בשבוע יום שלישי מ 16:00-עד  18:30ויום 31/12/2020
רביעי מ  9:00עד 11:00

שירות

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
קבלת פיצויים המגיעים לעובד
על פי חוק כולל ליווי על פי
צורך
 100%הטמעה ויישום המערכת
של כל  1000העובדות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
קבלת פיצויים המגיעים
תכנית שנתית
לעובד על פי חוק כולל
ליווי על פי צורך
 100%הטמעה ויישום
תכנית שנתית
המערכת של כל 1000
העובדות
סריקת תיקי מורים כ 500סריקת תיקי מורים כ500
תכנית שנתית
תיקים עד סוף השנה
תיקים עד סוף השנה

שירות

מענה טלפוני ימים א,ב,ג מ09:00-11:00-

31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

מענה צוות משאבי אנוש גני ילדים ושכר

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעת טכנולוגיה

טכנולוגיה

הטמעה ובקרה של מודול תשלום אחזקת רכב וביטוח רכב לעובדים
זכאים

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעת טכנולוגיה

טכנולוגיה

מילוי טופס  101דיגיטלי

31/12/2020

תכנית שנתית

הטמעת טכנולוגיה

טכנולוגיה

הפצת שימוש באפלקציה קיימת מל"מ המשקפת את נתוני השכר לכלל 31/12/2020
עובדי הארגון

תכנית שנתית

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

תכנון ותהליכי הכנת תקציב שכר שוטף 2020
עבודה
סליקה ובקרת סליקה על כל תשלומי הקרנות פנסיה גמל והשתלמות
ביקורת
לכלל עובדי העירייה

30/11/2020

תכנית שנתית

31/12/2020

66

1093000754

חברה מתפעלת
שכר

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

סיום הכנת התקציב לא
יאוחר מנובמבר 2020
אחוז עמידה תקציבית
ולו"ז

הערות

מנהל הכספים

מס'
משימה
814

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה
מש"א והדרכה ,חינוך

עובדי עירייה

אחר

עובדי עירייה

שירות והסברה

עובדי עירייה

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

171

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

172

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית
הרלוונטית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

תכנון ותהליכי שותפות בהערכות לתוכנת האינוונטר
שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה עבודה
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

31/08/2020

תכנית שנתית

מתן סיוע ככל הניתן

מתן סיוע ככל הניתן

חזות העיר ,מחשוב ומערכות
מידע ,תחזוקה ותפעול ,חינוך

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

רכש

ריהוט והצטיידות יצחק שדה לאחר הרחבה

31/08/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

חינוך ,בתי ספר ,הנדסה

ילדים

6-12

שכונות מרכז

רכש

ריהוט והצטיידות חטיבה חדשה.

31/08/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

חינוך ,בתי ספר ,החברה הכלכלית ילדים

6-12

שכונות מרכז

רכש

הצטיידות בית ספר גוונים  -שתי קומות וספריה

30/03/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מרכז

רכש

ריהוט והצטיידות רחל המשוררת לאחר הרחבה

30/03/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מערב

רכש

הצטיידות בית ספר לאה גולדברג  -קומה נוספת  -שלב ב'

31/08/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מערב

רכש

הצטיידות בית ספר רמז  -שלוחת עציון לאחר שיפוץ

31/08/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מרכז

רכש

הצטיידות בית ספר שזר לאחר שיפוץ

31/08/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מערב

רכש

הצטיידות בית ספר רחל המשוררת  -הרחבת בית הספר

31/03/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מערב

רכש

הצטיידות בתי ספר וגני ילדים

31/12/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

הגיל הרך

3-6

שכונות מרכז

רכש

הצטיידות מוסדות עירייה

31/12/2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

חזות העיר ,אחזקה ותפעול,
חינוך

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

תפעול ליסינג רכב

31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

תחזוקה ותפעול

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הכספים

רכש

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

173

840

841

842
843

844
845
846
847
848

תקציבים
849
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כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

רכש

טיפול שוטף במכרזים עירוניים

31/12/2020

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

רכש

שירותי ארכיב  -העברת הארכיב החיצוני מחב' אוגדנים לארכיב 2000

30/07/2020

תכנית שנתית

אחוז העברת הארכיב
בהצלחה

 100%העברה של הארכיב עד
30/07/2020

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רכש

מכרז משותף לאספקה והתקנת מזגנים

30/03/2020

תכנית שנתית

השתתפות ספקים והוזלת השתתפות ספקים והוזלת
עלויות
עלויות

כלל העירייה

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

רכש

הוצאת מכרז הובלות

30/04/2020

תכנית שנתית

השתתפות ספקים והוזלת השתתפות ספקים והוזלת
עלויות
עלויות

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,חזות
העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

הוצאת מכרז וילונות

30/03/2020

תכנית שנתית

השתתפות ספקים והוזלת השתתפות ספקים והוזלת
עלויות
עלויות

כלל העירייה

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

רכש

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

הוצאת מכרז כיבוד

30/06/2020

תכנית שנתית

השתתפות ספקים והוזלת השתתפות ספקים והוזלת
עלויות
עלויות

כלל העירייה

תושבים כללי ,עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

תשלום שכר עובדי מחלקת רכש ומכרזים

31/12/2020

670

1621400110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מחלקת רכש ומכרזים

31/12/2020

80

1621400130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

קידום ותפעול מנהל כספים כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת רכש ומכרזים

31/12/2020

65

1621400140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה

קידום ותפעול מנהל כספים חשמל

תשלום עבור חשמל משרדי מחלקת רכש ומכרזים

31/12/2020

85

1621400430

חשמל רכש

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

איזון בסוף שנה

איזון בסוף שנה

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

ביקורת

ניהול ובקרה על סעיפי תקציב בקישור למשימות שהוגדרו בתכנית
העבודה

31/12/2020

160

1613000750

שירותי ארכיב

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

0-120

מנהל הכספים

מס'
משימה
839

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
לתת  100%מענה בזמנים
תכנית שנתית
קצרים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
לתת  100%מענה בזמנים
קצרים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז

רחבי העיר

175

851
852

853
854
855
856

ביטוח
857
858
859
860
861

176

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

פיננסי

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

ביקורת

בניית תקציב  - 2020ביצוע תחשיבים כלכליים ,בקרות וצפי לשינויים
לשנה עוקבת כולל בדיקת השפעות חיצוניות ופנימיות לטובת בניית
התקציב וניתוח שינויים
ביצוע בקרות חודשיות על סעיפי התקציב

30/09/2020

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

פיננסי

חישוב התעריף החדש בהתאם לשינוי המדד ועדכון שוטף של
התעריפים.

חיזוק האיתנות הפיננסית

פיננסי

בדיקות כדאיות תקצוב פרויקטים ואישור תכנית עסקית ע"י חישוב
פיננסי של פרויקטים חדשים או מתחדשים

31/12/2020

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

פיננסי

עבודות חשבות עבור אגפים ללא חשבים

31/12/2020

תכנית שנתית

ביקורת

בדיקת ביצוע הזמנות עבודה בהתאם לסעיפי התקציב ותכנית העבודה

31/12/2020

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

פיננסי

בדיקת עמידה בתקציב של סעיפי הכנסות והוצאות

31/12/2020

תכנית שנתית

תקציב מאוזן

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים? מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
שנתית
טבלת הצעת תקציב מאוזן טבלת הצעת תקציב מאוזן
תכנית שנתית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ישיבות עם חשבי
אגפים בשנה

 12ישיבות בשנה  -ישיבה אחת
לחודש

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

תכנית שנתית

תכנית שנתית

מניעת תביעות משפטיות
וגביה נכונה של היטלים,
מניעת תביעות משפטיות
וגביה נכונה של היטלים
פרויקטים חדשים

מניעת תביעות משפטיות
וגביה נכונה של היטלים ,מניעת
תביעות משפטיות וגביה נכונה
של היטלים
פרויקטים חדשים

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תקציב מאוזן

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ביטוח

ניהול סיכוני העירייה בהיבטים של רכוש העירייה ותביעות צד ג'

31/12/2020

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ביטוח

עריכת ביטוחי העירייה בכלל התחומים

31/12/2020

התנהלות כספית פנים
ארגונית תקינה

ביטוח

אישור ביטוח לכלל חוזי העירייה עם קבלנים ,יועצים ונותני שירות
וחידוש חוזים

31/12/2020

תכנית שנתית

מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך
מתן שירות ומענה על
צרכים שוטפים של יחידות
העירייה ומוסדות חינוך

ביטוח

מתן מענה לשאלות ביטוחיות לכלל היחידות

31/12/2020

תכנית שנתית

על פי צורך

ביטוח

הדרכות על פי צורך ליחידות העייריה השונות בנושא ביטוח

31/12/2020

תכנית שנתית

על פי צורך

1200

1767000440

ביטוח חבות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הערות

בעלי עניין

תכנית שנתית

מס' בקרות שנתיות

ביצוע בקרה שנתית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז חידוש ביטוחים
אחוז ביצוע בקרה בפועל

 100%חידוש ביטוחים וביצוע
בקרה האם יש להוסיף/להוריד
ביטוחים
 100%ביצוע בקרה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתן ייעוץ מיטבי

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתן ייעוץ מיטבי

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הכספים

מס'
משימה
850

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

177

863
864
865
866
867
868

178

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

משפטי

טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיה

31/12/2020

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

משפטי

טיפול בתביעות נזיקין של תושבים

31/12/2020

2750

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

משפטי

עבודה שוטפת עם יועצים משפטיים

31/12/2020

216

1767000750

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

ביטוח

עבודה שוטפת עם יועצי ביטוח

31/12/2020

84

1767000750

חוקרים ויועצי
ביטוח

שיפור תהליכי עבודה,
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה

טכנולוגיה

תשלום עבור מערכת ביטוח ייעודית

31/12/2020

20

1767000750

חוקרים ויועצי
ביטוח

תכנון ותהליכי רענון והטמעה נוהל תיעוד מפגעים לפני ואחרי התיקון .על בסיס
שיפור תהליכי עבודה,
קריאות מוקד
שגרות ניהול ,בקרה ומדידה עבודה
קידום ותפעול מנהל כספים רכש

רכישת ציוד וכיבוד

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

1767000442

החזרים לתושבים

הוצאות

תכנית שנתית

על פי צורך

טיפול ב 100% -תביעות

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חוקרים ויועצי
ביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

העסקת יועצים ללא
חריגה תקציבית

העסקת יועצים ללא חריגה
תקציבית

הלשכה המשפטית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

העסקת יועצים ללא
חריגה תקציבית

העסקת יועצים ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' הדרכות רענון

ביצוע רענון לצורך חיזוק
הטמעה פעם בשנה

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה ,תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

30/06/2020
31/12/2020

2

1769000930

ציוד שירותים
שונים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
על פי צורך
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
טיפול ב 100% -תביעות

הערות

בעלי עניין

מנהל הכספים

מס'
משימה
862

תקציב

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

179

אגף הכנסות

אגף הכנסות
אגף הכנסות העיריה אמון על כלל הכנסות העיריה לרבות תשלומי ארנונה ,היטלים ,אגרות,
תשלומי חינוך ,שילוט ועוד .האגף מורכב מ 4-מחלקות  -מחלקת גביה ,מחלקת שומה,
מחלקת היטלים ומחלקת אכיפה ,שיחד פועלות למקסום הכנסות העיריה ,הרחבת בסיס
החיוב ושיפור ביצועים מתמיד.
אגף הכנסות העיריה מהווה מערכת כוללת של התנהלות המיסוי ,האגרות העירוניות
והתשלומים העירוניים ,המאפשרת מתן שירות לתושב באופן זמין ונגיש .האגף פועל
לשיפור השירות לתושב בדגש על נגישות דיגיטלית ,שירותים מקוונים ומקפיד על מתן
שירות מיטבי לתושבי ובעלי העסקים בעיר.

180

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
העצמת עובדים ופיתוח מנהלים.
שיפור השירות.
חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי
לאיזון תקציב העיריה לאורך זמן.
חיזוק האיתנות הפיננסית.

181

870

871

872

873

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית ומתן מענה
מטרות העיר
כלכלי לאיזון תקציב
העיריה לאורך זמן
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית ומתן מענה
מטרות העיר
כלכלי לאיזון תקציב
העיריה לאורך זמן

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית ומתן מענה
מטרות העיר
כלכלי לאיזון תקציב
העיריה לאורך זמן
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית ומתן מענה
מטרות העיר
כלכלי לאיזון תקציב
העיריה לאורך זמן
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

תחום עירוני

משימה

תכנון עיר

ותמ"ל  -ליווי כלכלי ובניית תוכנית בת קיימא ישימה 31/12/2020
תוך מתן מענה לצרכים העירוניים חתימת הסכם גג
ליישום התוכנית

0

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

תכנון עיר

הגשת תבעות רוחביות נושאיות לאישור הועדה
המקומית  -ליווי כלכלי שמאי

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

שלב

אישור בועדה מקומית של
מספר תבעות נושאיות

תכנון עיר

גיבוש תב"ע כ"ס  50ליווי כלכלי ושמאי לקידום
התוכנית או הסכם משותף עם דרום השרון

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

ביצוע בפועל

הכנת תוכנית לאישור ועדה
מקומית

הנדסה ,מנהל
כספים

תושבים כללי

משפטי

הכנת חוקי עזר עירוניים  -היטלים  +שצפים

30/06/2020

0

תכנית שנתית

אישור במועצה

משפטי

בחינת חוקי עזר נוספים  -אשפה עודפת ,שילוט,
לצורך התייעלות כלכלית עירונית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ביצוע בפועל

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

קיום פעילויות להעצמת עובדי האגף

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מש"א והדרכה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

גביית ארנונה באחוז גביה שוטף של  96%גביה

31/12/2020

1111100100 354500-

ארנונה כללית

הכנסות

תכנית שנתית

האם התקיימה
פעילות גיבוש
 364.5מיליון ₪

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

גביית  12.6מליון ש"ח מיתרות ארנונה

31/12/2020

1111200100

ארנונה פיגורים

הכנסות

תכנית שנתית

 12.5מיליון ₪

אישור חוק עזר בנושא היטלים הושלם הכנת התחשיב .יוגש לאישור משרד הפנים ,יאושר
סופית ב ,2020-הושלם הכנת התחשיב .יוגש לאישור משרד
הפנים ,יאושר סופית ב .2020-לא מתקציב אגף הכנסות,
הושלם הכנת התחשיב .יוגש לאישור משרד הפנים ,יאושר
סופית ב ,2020-הושלם הכנת התחשיב .יוגש לאישור משרד
הפנים ,יאושר סופית ב .2020-לא מתקציב אגף הכנסות
עם קבלת אישור מועצה ,מדובר בתהליך של כשנה לאישור
הכנת חומר לקראת דיון
במועצת העיר הכולל המלצות שר הפנים .אשפה -מוקפא ,שילוט -לא מתקדם .שצפ -יוגש
לאישור שר הפנים -צפי לאישור  2020יש להניע מחדש את
רלבנטיות לחוקים אלו
והשלכותיהם על כלכלת העיר נושא השילוט ,עם קבלת אישור מועצה ,מדובר בתהליך של
כשנה לאישור שר הפנים .אשפה -מוקפא ,שילוט -לא מתקדם.
שצפ -יוגש לאישור שר הפנים -צפי לאישור  2020יש להניע
מחדש את נושא השילוט
תתקיים פעילות אחת עד סוף השנה ,מתקציב מש"א
קיום של  2פעילויות גיבוש
בשנה
עמידה בסכום של  364מיליון גביה 183 -מיליון ( ,)30.6גביה 183 -מיליון ()30.6
ש"ח באמצעות גביית הארנונה
נגבו  10.5מיליון ( ,)30.6נגבו  10.5מיליון ()30.6
 13מיליון  ₪יתרות

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

0-120

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

875

העצמת עובדים ופיתוח פיתוח ההון
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
האנושי
מנהלים
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
הכנסות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
הכנסות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

182

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנון עיר

קידום ואישור תוכנית תבע פארק המוביל  -יצירת
מקורות הכנסה חדשים

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

שלב

התקדמות בתוכנית ואישורה
בועדה המקומית

874

877

הנדסה ,מנהל
כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משימה שעברה לאחריות מהנדסת העיר ,חלה התקדמות.
נדרשת תוספת תקציב למתכננים להלשמת התכנון כתוצאה
מהליך תכנון מחודש שבוצע לחלקים מהתכנית .פער צפוי
 2מיליון  - ₪לשנתיים מיום אישור התכנית ,משימה שעברה
לאחריות מהנדסת העיר ,חלה התקדמות .נדרשת תוספת תקציב
למתכננים להלשמת התכנון כתוצאה מהליך תכנון מחודש
שבוצע לחלקים מהתכנית .פער צפוי  2מיליון  - ₪לשנתיים
מיום אישור התכנית
הנדסה ,מנהל
האצת טיפול של מחלקת תכנון להגשת התכניות
כספים

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

876

ממתין להחלטה .בוצע תיקון לתכנית ,ממתין להחלטה /בוצע
תיקון לתכנית

הנדסה ,מנהל
כספים ,כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

12500-

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בהמתנה לסיכום בנושא חלוקת הכנסות בועדת גבולות .הוחלף
אדריכל .משימה רב שנתית ,בהמתנה לסיכום בנושא חלוקת
הכנסות בועדת גבולות .הוחלף אדריכל .משימה רב שנתית

אגף הכנסות

מס'
משימה
869

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מודדים?
רב שנתית
הסכם גג ראוי שיאפשר מתן
ביצוע בפועל
תכנית רב
מענה לכל החסמים והאתגרים
שנתית
הרלוונטים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

183

879
880
881
882
883
884

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

הכנסות

31/12/2020

0

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
שיפור השירות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

הכנסות

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
שיפור השירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

כמות טפסים
מקוונים

 20,000טפסים מקוונים בשנה  10215טפסים מקוונים ( 10215 ,)30.6טפסים מקוונים ()30.6

תושבים

תושבים כללי

0-120

31/12/2020

0

תכנית שנתית

תושבים

שמירה על אחוז מענה של מעל ( 95%מוקד חיצוני) 31/12/2020

0

תכנית שנתית

גידול של ( 1381נכון ליוני) .סה"כ חשבוניות למייל , .7,300
גידול של  3000תושבים
הגעה ליעד
המקבלים חשבון למייל .יעד של גידול של ( 1381נכון ליוני) .סה"כ חשבוניות למייל .7,300
של 10,500
חשבוניות למייל  10,500חשבוניות למייל
עומדים ב 93% -מענה (יעד  ,)95%כחלק מתקציב  3900סעיף אחר
עמידה במתן שירות ומענה
אחוז מענה
טלפוני העומד על  95%לחודש 537
עסקים
הכנסה נוספת של לפחות 800
מזומן
אלפי .₪

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

התקציב נכלל כחלק מעלות מערכת פאוור לינק ללא עלות
נוספת
מתבצע בשוטף

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתבצע בשוטף

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שירות

886
887

שיפור השירות

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

שירות

892

184

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז תורים
מוזמנים מראש

 30%מהתורים מוזמנים מראש
עד 31.12.20

תושבים

תושבים כללי

הכנסות

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

0-120

רחבי העיר

30/06/2020

0

תכנית שנתית

שלב במכרז

גיוס משרדי עו"ד

הלשכה המשפטית

שיפור השירות

שיפור השירות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משפטי

הוצאת מכרז בנושא בחירת משרד עורכי דין לביצוע
אכיפה משפטית
הרחבת בסיס שומה  -ארנונה  -בחירת יועצים
להגדלת הכנסות מארנונה
יציקת כלים חדשים והרחבת הקיימים להשלמת
חווית השירות למשתמש והמבקר באגף ע"י העמקת
שימוש התושבים בזימון תורים מראש
הגברת השימוש בטפסים מקוונים באתר האינטרנט
וקבלת טפסים שונים למכשיר הטלפון באופן מהיר
ויעיל
הגדלת מספר התושבים המקבלים חשבון במייל

30/06/2020

0

תכנית שנתית

שלב במכרז

שירות

891

הלשכה המשפטית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

הכנת בקשה להעלאה חריגה לשנת  2021והגשתה
למשרד הפנים בכפוף לצו המיסים בהתאם לחוק

01/07/2020

0

תכנית שנתית

הבאה לאישור
במועצת העיר

885

890

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

הקמת מערכת לניהול השגות ועררים מחלקת שומה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

שלב ביצוע

תחילת עבודה והזנת השגות
במערכת
אישור הבקשה על ידי מועצת
העיר לצורך העברה למשרד
הפנים
גיוס משרדי עו"ד

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

889

אחר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוזי גבייה

גבייה מעל 95%

שיפור השירות

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
שיפור השירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

עמידה מעל 95%

חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

העלאת אחוזי הגבייה בשילוט תוך שיתוף פעולה
עם מחלקת שילוט ,הפעלת מוקד טלפוני לגבייה
אקטיבית והעברת תיקים לאכיפה
גבייה מעל  95%עבור יום לימודים ארוך

שירות

888

 79.5%ביצוע גביה ( 79.5% ,)4.8( 84% ,)30.6ביצוע גביה
()4.8( 84% ,)30.6

הנדסה

תושבים כללי

0-120

31/12/2020

הרחבת בסיס שומה  -ארנונה ע"י פיקוח על אזורים
הכנסות
בעלי שינויים תכופים (אזורי תעשייה ועסקים)
הכוללת איתור שינויים ,חריגות בנייה ,חריגות שימוש
ועוד
הכנת  20תיקי מחיקת חובות והגשתם לאישור
משפטי
31/12/2020
מועצת העיר
31/12/2020
אכיפה ,שירותי קבלת קהל ,הדרכות  ,גבייה ,מוקד
שירות
שירות ,בק אופיס ,בקרות (שירותי מגע"ר)
תכנון ותהליכי פרסום תדריכים ועדכונים שוטפים בתחום החקיקה 31/12/2020
והפסיקה
עבודה
שירות

הדפסת תלושי חיוב ארנונה לתושבים

31/12/2020

190

1623000751

מדידות ואיתור

הוצאות

0
3,900

1623000750

סיוע אכיפה
והדרכה

הוצאות

0
105

1623000570

הדפסת
תלושים
לתושבים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

כמות תיקים

תכנית שנתית

מנהל תקין

תכנית שנתית

העברת מידע מלא ומעודכן
ביצוע בפועל
לעובדי האגף בכל שינוי
בחקיקה
הפקת התלושים הפקת התלושים אחת
אחת לחודשיים לחודשיים לכלל הנישומים
לכלל הנישומים

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אישור המועצה ומחיקת
החובות שניתן לאשר
מנהל תקין

ממתין לאישור שר הפנים ושר האוצר
לא תוקצב  .אין עלויות ,לא תוקצב  .אין עלויות

אחר

אגף הכנסות

מס'
משימה
878

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מודדים?
רב שנתית
הגעה לאחוז גביה של 90%
תכנית שנתית אחוזי גבייה
בשוטף

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

185

894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

186

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

חיזוק האיתנות
הפיננסית

הכנסות

הרחבת בסיס שומה  -ארנונה ע"י ביצוע מדידות
ברחבי העיר לרבות אזורי התעשייה

31/12/2020

500

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פעילות גיבוש אגפית

העצמת עובדים ופיתוח רווחת העובד
מנהלים
תכנון ותהליכי עריכה ,עדכון ותיקוף נהלים והטמעתם
שיפור השירות
עבודה

31/12/2020

0

31/12/2020

0

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת שיפור השירות
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת חיזוק האיתנות
הפיננסית
מטרות העיר

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מודדים?
רב שנתית
מתבצע בשוטף -נכון לתאריך  7.8.19נוצל  80אלף  .₪כולל
תעשיה ועסקים100,000 -
תכנית שנתית כמות מ"ר
מ"ר .יח"ד בנייה רוויה 20,000 -תקופה  ,.4מתבצע בשוטף -נכון לתאריך  7.8.19נוצל  80אלף
נמדדת ויח"ד
 .₪כולל תקופה .4
מ"ר
הדרכה אחת בשנה
תכנית שנתית מס' הדרכות
תכנית שנתית

מס' נהלים

לפחות  3נהלים

נוהל אישורים לטאבו ,נוהל העברת תיקים לתביעה ,נוהל טיפול
בתביעה

פרסום

תשלום עבור פרסום צו ארנונה ברחבי העיר

31/12/2020

2

1623000550

פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

רכישת כיבוד קל וקפה אגף הכנסות

31/12/2020

2

1623000511

רכש

רכישת ציוד משרדי

31/12/2020

5

1623000560

הוצאות

תכנית שנתית

משפטי

תשלום עבור הוצאות משפטיות שונות

31/12/2020

500

1623000581

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

רכישת ותחזוקת ציוד משרדי

31/12/2020

8

1623000780

שומה וגביה
אירוח וכיבוד
הוצאות
משרדיות
הוצאות
משפטיות
הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

רכישת ותחזוקת ציוד משרדי

31/12/2020

7

1623000930

משפטי

השתתפות הוצאות בית משפט

31/12/2020

40

1782000810

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שכר עובדים

31/12/2020

2,660

1623000110

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי אגף הכנסות

31/12/2020

180

1623000130

רכישת ציוד
יסודי
השתתפות
בשכר שופט
משכורת ושכר
משולבי
שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי אגף הכנסות

31/12/2020

160

1623000140

הכנסות

החזר הוצאות אכיפה

31/12/2020

-250

1117000690

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הוצאות משפטיות גביה

31/12/2020

-40

1282000693

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הנחות ממיסים

31/12/2020

-54,000

1117000110

אחזקת רכב
עובדים
החזר הוצאות
אכיפה
הוצאות
משפטיות גביה
הנחות ממיסים

הוצאות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

ארנונה על אדמה חקלאית

31/12/2020

-200

1291000100

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
אחוז ניצול
תקציבי
צפי עמידה
בהכנסות
צפי עמידה
בהכנסות
צפי עמידה
בהכנסות
צפי עמידה
בהכנסות

פורסם באתר בלבד

ארנונה על
אדמה חקלאית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

עסקים

תושבים כללי

0-120

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,הלשכה
המשפטית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בהכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בהכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בהכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בהכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף הכנסות

מס'
משימה
893

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1623000751

שם סעיף
תקציבי
מדידות ואיתור

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

187

911
912
913

188

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת
מטרות העיר

חיזוק האיתנות
הפיננסית
חיזוק האיתנות
הפיננסית
חיזוק האיתנות
הפיננסית
חיזוק האיתנות
הפיננסית

הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות
הוצאות
שונות

הוצאות הנחות ממיסים

31/12/2020

54,000

שיפוי קופת גמל

31/12/2020

-15

1190000913

פנסיה צוברת

31/12/2020

-30

1190000916

שיפוי קופת
גמל
פנסיה צוברת

הכנסות

מענקים חד פעמיים

31/12/2020

?

1192000910

מענקים חד
פעמיים

ספר תכנית עבודה

הכנסות
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף הכנסות

מס'
משימה
910

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1995000860

שם סעיף
תקציבי
הנחות ממיסים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מודדים?
רב שנתית
 100%עמידה בתקציב ללא
תכנית שנתית אחוז ניצול
חריגה
תקציבי
 100%עמידה בהכנסות
תכנית שנתית צפי עמידה
בהכנסות
 100%עמידה בהכנסות
תכנית שנתית צפי עמידה
בהכנסות
 100%עמידה בתקציב ללא
תכנית שנתית אחוז ניצול
חריגה
תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

189

אגף ביטחון ,בטיחות ושירותי חירום מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום
בהתאם לתרחישי הייחוס ומהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון ,בטיחות ושירותי חירום לכלל
יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה .יחידות האגף פועלות למתן
מענה אפקטיבי למשימות ביטחון ,אבטחה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר,
איתור מפגעים וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות עובדים ותלמידי
מוסדות החינוך.
האגף פועל לפי ערכי הליבה הבאים :מקצועיות ,נחישות ,אמינות ,יושרה ,יצירתיות.

190

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

יעדי היחידה לשנת :2020
הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב
עובדי העירייה.
חיזוק שיתופי פעולה  -יחידות עירייה,
מתנדבים ,כוחות ביטחון ,רשויות סמוכות.
מוכנות למלחמה.
מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה.
מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים.
מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך.
צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר.
שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה.
שיפור השרות.
שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים.

191

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

914

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

916

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

בטיחות

917

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

915

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

192

חוסן עירוני
בטיחות

ביטחון וחירום
ביטחון וחירום
ביטחון וחירום
ביטחון וחירום
ביטחון וחירום
ביטחון וחירום
רווחת העובד
ביטחון וחירום
ביטחון וחירום

16/03/2020

תכנית שנתית

הגברת סיורים להגדלת תחושת הביטחון של בעלי העסקים ועוברי
הדרך-שמירת תחושת ביטחון בקרב הסוחרים בפרט ותושבי העיר בכלל
קבלת החלטה על קיום כנסים ,משלחות וישיבות פנים-יש להעביר
הנחיות לגבי כמות משתתפים בכל דיון ,רמת נחיצות דיון ,מודל ישיבה
לדיונים פנים ארגוניים
קבלת החלטה על קיום כנסים ,משלחות וישיבות עם גורמי חוץ-יש
להעביר הנחיות לגבי אירוח של גורמים מחוץ לעירייה מרמת דיון ועד
אירוח משלחות עירוניות
מדיניות פגישות וכינוסים תחת מגבלות  -ביצוע בקרה-על פי הנחיות
משרד הבריאות
יש לבצע ולהציג מיפוי של מתקנים לקליטת מפונים/חולים -המונים-
לסנכרון שוטף של המוקד העירוני
הקמת חדר מצב-מטרתו של חדר המצב לרכז במקום אחד את תמונת
המצב העירוני
אבטחת מוסדות עירייה לא פעילים  -הגדרת תכנית פעולה בהתאם
להנחיות
גיבוש תכנית פעולה לאכיפת מגבלות הקורונה על רקע המותר והאסור
לצורך שמירה על הסדר הציבורי-בהתאם למדיניות
סגירת מרכזי קניות והשבתת פעילויות עירוניות ומערכת החינוך  -סיוע
למשטרת ישראל באכיפת הנחיות ובשמירת הסדר הציבורי
התמודדות עירונית עם נגיף הקורונה -דיווחים-עדכון משרדי ממשלה
ובעליי עניין
העסקת עובדי עירייה  -וידוא עמידה בהנחיות משרד הבריאות-תחת
ההנחיות
פירוט סדר פעולות להחמרה בהנחיות הגבלת פעילות המשק ושגרת
החיים-בהתאם למדיניות
אכיפת חניה כחלק משמירה על הסדר הציבורי-לפי מדיניות עירונית

16/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

16/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

16/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

16/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

בטיחות

הטמעת מערכת לשגרת ביקורות וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

אחוז ביצוע

שיפור השרות

פיתוח ההון
האנושי

קיום שתי פעילויות בשנה לפיתוח העובד

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעילויות לעובד

 2פעילויות

שירות והסברה ,איכות הסביבה ,בתי
ספר ,חינוך ,מחשוב ומערכות מידע,
תחזוקה ותפעול
מש"א והדרכה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום פריסת מצלמות ברחבי העיר בהתאם לתכנית העבודה ,פריסת מצלמות 01/12/2020 ,
חישנים ואמצעים טכנולוגיים ברחבי העיר בהתאם לתכנית העבודה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אתרים

 5אתרים

איכות הסביבה ,שירות והסברה,
מחשוב ומערכות מידע ,תחזוקה
ותפעול

180

71006

הצטיידות שיטור
עירוני

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

רחבי העיר

עובדי עירייה
תושבים כללי

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

הנהלת אגף

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
0-120

רחבי העיר

193

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה

ביטחון וחירום הטמעת מערכות במוקד הביטחון  -לחצני מצוקה ,שוע"ל  ,הטמעת
מערכות שליטה ובקרה במוקד הביטחון
ביצוע ביקורות ציוד כיבוי אש במוסדות חינוך ובמוסדות עיריה
בטיחות

01/06/2020

0

01/11/2020

0

תושבים כללי

0-120

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

ניצול מלא

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הצטיידות שיטור
71006
עירוני
 1721000930ציוד מיוחד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתכנית

100%

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתכנית

100%

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ביטחון וחירום תשלום חשמל משרדי אגף בטחון

01/12/2020

85

 1723000430חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תגבור אבטחה במרחב הציבורי ותשלום עבור תגבור אבטחה בעיר לפי
הערכת מצב קב"ט
ביטחון וחירום תשלום עבור ביטוח מבנים אגף בטחון

01/12/2020

520

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

01/12/2020

156

 1722400751שמירת שלום
הציבור
 1723000440ביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז אירועים
מאובטחים
אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%מענה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש כיבוד קל וקפה

01/12/2020

5

1722000511

הוצאות כיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מערכות מוקד הביטחון

01/12/2020

200

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מוקד בטחון

01/12/2020

397

 1722400752מערכות תכנת
מוקד ביטחון
 1722401210מוקד ביטחון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מוקד בטחון

01/12/2020

360

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

932

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

השלמת התקנת מערכות גילוי אש וביצוע הנחיות כב"ה במוסדות חינוך

01/08/2020

545

71002

גילוי וכיבוי אש
במוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

מס' התקנות

933

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

השלמת התקנות מערכות גילוי אש לפי דרישות כב"ה במוסדות העירייה 01/12/2020

250

71003

גילוי וכיבוי אש
במוסדות עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' התקנות

934

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תוש'ביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שיפור השרות

בטיחות

תשלום לכיבוי אש עבור כיבוי שריפות בשטחים הציבוריים

01/12/2020

35

 1726000750כיבוי אש שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז תשלום

100%

שירות

שיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות תושבים אגף בטחון

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז השיפור

2%

ביטחון וחירום תשלום למוקד האזעקות

01/12/2020

200

ביטחון וחירום הוצאות שוטפות

01/12/2020

12

 1817100754אחזקת ורכישת
אמצעי מיגון
 1721000780קצין העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

ניצול מלא

רכש

רכש ציוד אופרטיבי

01/12/2020

420

רכש

רכש ציוד ליחידות המשמר האזרחי

01/12/2020

2

936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

194

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

935

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

שירות והסברה ,מחשוב ומערכות
מידע
איכות הסביבה ,בתי ספר ,חינוך,
מחשוב ומערכות מידע ,תחזוקה
ותפעול
איכות הסביבה ,בתי ספר ,חינוך,
מחשוב ומערכות מידע ,תחזוקה
ותפעול
מחשוב ומערכות מידע ,איכות
הסביבה ,החברה הכלכלית ,תחזוקה
ותפעול
כלל העירייה

מס' ביקורות

931

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

1723000110

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

מנהל כספים

עובדי עירייה

עובדי עירייה

מנהל כספים
שירות והסברה

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
930

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
 100%אחוז ביצוע
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 100%ביצוע

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

195

948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

196

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

כוח אדם

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מוקד בטחון

01/12/2020

15

מס' סעיף
תקציבי
 1723000130שעות נוספות

כוח אדם

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מוקד בטחון

01/12/2020

50

 1723000140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית
אחוז עמידה תקציבית

כוח אדם

תשלום שכר עובדי אגף בטחון וממונה שעת חירום

01/12/2020

125

1722000110

כוח אדם

תשלום שכר קב"טים

01/12/2020

1,950

1817100110

משכורת ושכר
משולב
קבט שכר

הוצאות

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

01/12/2020

200

1817100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב לעובדים

01/12/2020

100

1817100140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הכנסות

הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות

31/12/2020

-623

הכנסות

הכנסות היטל שירותי שמירה

31/12/2020

-5,475

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הכנסות השתתפות בשמירה

31/12/2020

 1221000991הכנסות פרוייקט
עיר ללא אלימות
 1224000220היטל שירותי
שמירה
 1317100440השתתפות בשמירה

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה תקציבית

שמירה במחסנים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

עיר ללא אלימות
הקשר רחב פעולות
שמירה פארק

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

שמירה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

השתתפות בקבט

הכנסות

הכנסות השתתפות בקבט

31/12/2020

-265

1317100921

הכנסות

הכנסות השתתפות שמירה משטרה

31/12/2020

-5,000

ביטחון וחירום שמירה

31/12/2020

300

 1317100991השתתפות שמירה
משטרה
 1098001750שמירה

ביטחון וחירום שמירה במחסנים

31/12/2020

355

1621400751

ביטחון וחירום עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות

31/12/2020

385

1722100781

ביטחון וחירום שמירה פארק

31/12/2020

750

1746100753

ביטחון וחירום שמירה

31/12/2020

1,200

1812500750

ביטחון וחירום שמירה בחופשת יולי

31/12/2020

298

ביטחון וחירום שמירה

31/12/2020

70

 1812821751שמירה בחופשת
יולי
 1829300751שמירה

ביטחון וחירום מיגון בלשכות שמירה

31/12/2020

550

 1841300780מיגון בלשכות
שמירה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
947

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה תקציבית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

משטרת ישראל

197

967
968
969
970

בטיחות
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

198

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

כוח אדם

עיר ללא אלימות מטה

31/12/2020

560

מס' סעיף
תקציבי
1722110110

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

70

1722110130

כוח אדם

עיר ללא אלימות מטה

31/12/2020

35

1722110140

כוח אדם

זמניים מטה

31/12/2020

65

1722110210

עיר ללא אלימות
מטה
זמניים מטה

הוצאות

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

6

1817100210

זמניים

הוצאות

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
הטמעת תפיסת בטיחות
בעבודה בקרב עובדי
העירייה
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

עיר ללא אלימות
מטה
שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

בטיחות

ביצוע תחקירים לאירועי בטיחות במוסדות חינוך

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

ביצוע בדיקות לאיתור מפגעים במוסדות העירייה לפי תכנית מפורטת
של מנהל מחלקת בטיחות
תחקור אירועי בטיחות מדווחים

01/07/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז אירועים
מתוחקרים
מס' מוסדות

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

קיום הדרכות וימי עיון בנושאי הבטיחות למחלקות ביצועיות (תחזוקה,
חשמל ,גינון ,עבודות ציבוריות ואגף תרבות)

01/10/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז אירועים
מתוחקרים
מס' הדרכות

בטיחות

הדרכת עובדים בנושא עבודה בגובה

01/10/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עובדים מודרכים

בטיחות

מימוש תפיסת בטיחות עירונית וריכוז תחומי אחריות תחת ממונה
בטיחות עירוני

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

100%

חינוך

35

כלל העירייה

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה

100%

כלל העירייה

תושבים כללי

כלל העירייה  ,מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה  ,מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

100%

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בטיחות

בטיחות בהקשר נגישות  -למידה והכנת תכנית עבודה להדרכת הגורמים 01/06/2020
העירוניים הרלוונטים

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בהשלמת
התכנית

100%

בטיחות

הגדרת תהליך עבודה ומרכיבי/פריטים בטיחות אחידים לכלל היחידות

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בהשלמת
התכנית

100%

כלל העירייה  ,איכות הסביבה ,מש"א תושבים כללי,
אנשים עם
והדרכה ,תחזוקה ותפעול
מוגבלות
תושבים כללי
כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

בטיחות

הסדרה של הדרכת בטיחות לכל עובד בעירייה

01/03/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

100%

כלל העירייה  ,מש"א והדרכה

עובדי עירייה

בטיחות

בחינת מפגעים מזדמנים ברחבי העיר על בסיס קריאות מוקד

31/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז מענה לקריאות
מוקד

100%

שירות והסברה

תושבים כללי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
966

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה תקציבית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
0-120

רחבי העיר

199

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה
שיפור הבטיחות במוסדות
חינוך ומתקני העירייה

בטיחות

ריכוז ועדת הבטיחות העירונית

01/12/2020

0

בטיחות

פרסום דוחות הבטיחות באתר האינטרנט העירוני

01/09/2020

0

בטיחות

השלמת ביצוע מבדקי בטיחות ,בקרת תיקון ליקויים והוצאת אישורי
בטיחות למוסדות חינוך

44044

140

984

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום הפעלה אפקטיבית של מערך שיטור עירוני בשיתוף משטרת ישראל

985

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום מענה ליעדי המשטרה ועיריית כפר סבא

01/12/2020

986

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום קידום שיתופי הפעולה עם הרשות החדשה

01/12/2020

0

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום צמצום עברות איכות חיים  -מטרדי רעש ,ונדליזם ,אלכוהול ,בריונות
בתנועה וכו'

01/12/2020

0

הוצאות

988

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

989

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

982
983

שיטור עירוני

987

990
991
992
993
994

200

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

כלל העירייה  ,לשכת מנכ"ל

עובדי עירייה

100%

שירות והסברה ,מחשוב ומערכות
מידע ,חינוך ,תחזוקה ותפעול
חינוך ,איכות הסביבה ,תחזוקה
ותפעול

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתכנית
העבודה

100%

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתכנית
העבודה

100%

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

 4פעולות

שירות והסברה ,חינוך ,נוער צעירים
וקהילה ,שח"ק ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול,
פיקוח ואכיפה
שירות והסברה ,משטרת ישראל,
נוער צעירים וקהילה ,חינוך ,פיקוח
ואכיפה  ,שח"ק ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

תכנית שנתית

ירידה של  ++אחוזים
במס' העברות

 1744000752בטיחות וגהות
בעבודה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' ועדות
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז דוחות באתר
העירוני

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

תושבים כללי

0-120

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי,
נוער

12-18 ,0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

12-18 ,0-120

רחבי העיר

01/10/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

 4פעולות

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

 3פעולות

עסקים

תושבים כללי

ביטחון וחירום שימור וניהול מתנדבים הפועלים לשמירה על חוסנה של העיר במרחב
העירוני
ביטחון וחירום ביצוע מבצעים משותפים  :שירות וטרינרי ,רישוי עסקים ,גנים ונוף,
תנועה ,אופניים חשמלים ,פיצוציות ,מכירת אלכוהול בניגוד לחוק,
הקמות רעש
ביטחון וחירום שיתוף פעולה של השיטור העירוני עם תחנת המשטרה העירונית

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

 6פעולות

עמותות ומתנדבים

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מבצעים

 12מבצעים

הנדסה ,איכות הסביבה ,פיקוח
ואכיפה  ,תחזוקה ותפעול

תושבים כללי,
נוער
עובדי עירייה

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעילויות

ביטחון וחירום תשלום עבור תחזוקת מצלמות אבטחה

01/12/2020

180

 1722400753תחזוקת מצלמות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור תקשורת מצלמות אבטחה

01/12/2020

140

 1722400540הוצאות תקשורת
למצלמות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

פעילות התנדבות בקהילה ופעולות שיתוף עם הקהילה  -חלוקת מזון,
פעילות בבתי ספר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
ביטחון וחירום טיפוח הקשר עם קב"טים של מוסדות ציבור וגופים פרטיים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

רחבי העיר
רחבי העיר

שירות והסברה ,חינוך ,פיקוח
ואכיפה  ,הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
חינוך ,שח"ק

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
981

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

משטרת ישראל

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

201

996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

202

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שיפור השרות

ביטחון וחירום אימוני כושר גופני ,אימון יחידתי ,ביצוע מטווחים ,בוחן בראור

01/12/2020

ביטחון וחירום ביצוע תרחישים ,ביצוע מסדרי כשירות ציוד ואמצעים ,ביצוע תחקירים
חודשיים

0 01/12/2020

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

0

 1722400520הכשרות וציוד
שיטור עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

24

עובדי עירייה,
תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

50

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן
אחוז עמידה בתכנית
העבודה
מס' ביקורות

משרדי ממשלה
משרדי ממשלה

01/12/2020

71

שיפור השרות

שירות

מענה לפניות תושבים ( 100ו )106 -

01/12/2020

0

הוצאות

שיפור השרות

שירות

בקרה ומעקב אחר ביצוע המשימות השוטפות

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השרות

קשרי חוץ

שיתוף פעולה השיטור העירוני עם ביקורות של משרד מבקר המדינה,
משטרה ,המשרד לביטחון הפנים

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השרות

קשרי חוץ

דיווח שוטף של היחידה למשרד לבטחון פנים על הפעילות

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' דיווחים

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום הערכות ופעילות קיץ

01/08/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

ביטחון וחירום תשלום עבור ליסינג רכבי שיטור עירוני

01/12/2020

257

1722400931

ליסינג שיטור עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז מענה לפעילות
קיץ
אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור דלק רכבי שיטור עירוני

01/12/2020

120

1722400531

דלק שיטור עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור תיקוני רכבי שיטור עירוני

01/12/2020

5

 1722400532תקוני רכב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור ביטוחים וטסט לרכבי שיטור עירוני

01/12/2020

20

תשלום עבור הוצאות שונות לצוות השיטור העירוני (ציוד משרדי ,כיבוד 01/12/2020
רכש
וכו')
ביטחון וחירום טלפונים ומכשירי קשר של השיטור העירוני
01/12/2020

140

 1722400533הוצאות טסט
וביטוח רכב שיטור
עירוני
 1722400780שיטור עירוני שונות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ראיונות אישיים

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 2לפקח

שיטור עירוני שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

שיפור השרות

שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שיפור השרות
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

ביטחון וחירום הדרכות והכשרות שוטרים וקורס פקח מסייע ,קיום שיעור שבועי

30

1722400541

כוח אדם

ניהול כ"א שוטף תוך שימת דגש על רווחת הפרט

01/12/2020

0

כוח אדם

תשלום שכר שיטור עירוני

01/12/2020

2,050

1722400110

כוח אדם

תשלום עבור שעות נוספות שיטור עירוני

01/12/2020

320

1722400130

הוצאות תקשורת
טלפוניה

ספר תכנית עבודה

רשות הספורט

עובדי עירייה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים ,שירות והסברה
100%

100%

תושבים כללי

רחבי העיר
0-120

חינוך ,נוער צעירים וקהילה ,חברה
לתרבות ופנאי ,רשות הספורט

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

רחבי העיר
רחבי העיר

0-120

עובדי עירייה

תושבים כללי

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
995

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' אימונים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
6

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

מש"א והדרכה

עובדי עירייה
עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

203

בטחון מוס"ח ובטחון שוטף

1012

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך

ביטחון וחירום הטמעת מערכת טכנולוגית לניהול תהליכים של אבטחת מוסדות חינוך

01/03/2020

0

1013

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך

ביטחון וחירום התקנת ותחזוקת מערכות מתח נמוך

01/12/2020

185

ביטחון וחירום אבטחה ניידת של מוסדות חינוך באמצעות  5ניידות סיור

1,250 01/12/2020

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מתן מענה מיטבי לאבטחת
אירועים עירוניים
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
מתן מענה מיטבי לאבטחת
מוסדות חינוך
שמירה על מרחב עירוני
בטוח לכלל המשתמשים

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון
האוכלוסיות –בה כלל המרחבים נגישים למגוון
האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל
אדם ,משפחה וקהילה.

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

בטיחות בדרכים
1026

204

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בעלי תפקידים
עובדים המערכת

כל בעלי התפקידים

טיפול בגלאים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

 100%ביצוע

שירות והסברה ,איכות הסביבה ,בתי
ספר ,חינוך ,מחשוב ומערכות מידע,
תחזוקה ותפעול
חזות העיר ,חינוך ,תחזוקה ותפעול

 1721000750סיורים מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

ביטחון וחירום מתן מענה אבטחה של סיור עירוני באמצעות  2ניידות  24שעות ביממה 01/12/2020

1,410

1721000752

מרחב עירוני סיור

הוצאות

תכנית שנתית

100%

שירות והסברה

שדרוג ותחזוקת מערכות בטחון ובטיחות במוסדות חינוך ובמוסדות
טכנולוגיה
העירייה כולל מערכות כריזה ,אינטרקומים בגני ילדים ,מערכות אזעקה
במבני עירייה ומוס"חים ורכש ציוד לפעילות
ביטחון וחירום אבטחת אירועים עירוניים לפי הנחיות משטרת ישראל

01/04/2020

350

71004

שדרוג מערכת
בטחון ובטיחות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז המענה לפעולות
יזומות ולקריאות מוקד
אחוז המענה לפעולות
יזומות ולקריאות מוקד
אחוז המענה לפעולות
יזומות ולקריאות מוקד

100%

חינוך ,שירות והסברה

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
תושבים כללי

100%

חזות העיר ,חינוך ,תחזוקה ותפעול

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

ביטחון וחירום עדכון נוהלי חוזרי מנכ"ל והפצתם לגורמים הרלוונטים

01/08/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז האירועים
המאובטחים
אחוז נהלים

100%

ביטחון וחירום תשלום עבור תגבור אבטחה בפארק כפר סבא

01/12/2020

260

 1722400750פארק כפר סבא

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מאבטחי בתי ספר יסודיים

01/12/2020

4,190

1817100750

שמירה ביסודיים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מאבטחי חטיבות הביניים

01/12/2020

1,310

1817100751

שמירה בחטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מאבטחים בבתי ספר אורט

01/12/2020

276

1817100752

שמירה באורט

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מאבטחים בתיכונים

01/12/2020

1,260

1817100753

שמירה בתיכון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

ביטחון וחירום תשלום עבור מאבטחים באשכולות גני ילדים

01/12/2020

2,600

1817100756

שמירה בגני ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

01/12/2020

100

1722101210

שכר מוקד עיר ללא
אלימות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

71001

זהירות בדרכים

כוח אדם

בטיחות

תשלום שכר מוקדן בטחון במשמרת לילה

ניהול מיזם "נשק וסע בבטחה" בבתי ספר וטיפול בתשתיות ואכיפה
כנדרש

החל מספטמבר 4
ועד יוני לכל
שנת לימודים

1811000750

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

100%
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

 16בתי ספר מתפקדים 100%
במיזם באופן מלא

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18
0-120

רחבי העיר

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

חברה לתרבות ופנאי ,רשות הספורט ,תושבים כללי
נוער צעירים וקהילה ,משטרת ישראל
ילדים ,נוער ,הגיל
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים
הרך
תושבים כללי
חזות העיר ,תחזוקה ותפעול

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

6-12

רחבי העיר

מנהל כספים

12-18

רחבי העיר

מנהל כספים

12-18

רחבי העיר

מנהל כספים

12-18

רחבי העיר

מנהל כספים

3-6

רחבי העיר

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול
זרימת תנועה בצירים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

ועד הורים ,בתי ספר

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

עובדי עירייה

תושבים כללי

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

205

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פעילות "יסודיים בדרכים" עבור  13בתי ספר יסודיים שכבות ב ,ג ו -ד'

ינואר עד יוני

0

זהירות בדרכים

1028

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

הפקת מסלול בטוח עבור בתי ספר יסודיים בהתאם לאזור רישום ציון
מעבירי דרך ומשמרות זהב ,ככרות מעברי חציה ,גשרים ועוד

ספטמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

1029

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

ליווי והכשרה של צוותי בתי ספר יסודיים לעבודה שוטפת כולל הגשה
לפרס ארצי ליווי והכוונה ופעילות חוויתית ייעודית
ניהול ופיקוח על מערך כללי לתיקון והתקנת מעקות ,סימוני צביעה
וטיפול במוקדי סיכון במוסדות העירייה בדגש פתיחת שנת לימודים

ינואר עד יוני

4

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מאי עד
ספטמבר

0

1031

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

1032

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בהתאם למחוון משרד
החינוך
מדד כמותי למס' צביעת 100%
מעברי חציה ,מס'
התקנת מעקות ,ומספר
קריאות יזומות לטיפול
במוקדי סיכון
100%
מס המתנדבים

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים באירוע

100%

1033

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פעילות הסברה מקיפה בנושא הסעות בקרבת תחנות אוטובוס ,פיקוח
על הדרכת נהגי הסעות בחינוך ,הפעלת מיזם נאמני בטיחות בהסעות

ינואר עד יוני,
ספטמבר עד
דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

1034

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

ניהול מערך עירוני למבצע  3הימים הראשונים ללימודים בעבודה
שיתופית עם כלל בעליי העניין כולל מתנ"א שרון ,יחידת מתנדבים
ומשרד התנועה לפריסה ברחבי העיר

ינואר-יוני,
ספטמבר-
דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הכשרה והדרכה
לנהגי הסעות בחינוך,
העברת חומרים בדיגיטל
לכלל נהגי העירייה,
מנהלי בתי ספר ,הורים,
וקצין רכב (ומעקב אחר
ביצוע)
100%
רב תחומי

1035

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

קידום סלילת שבילי אופניים במרחב העירוני במימוש תקציבים קיימים.
פיקוח על הגשת בקשות משרדי ההנדסה למשרד התחבורה
פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך לשכבת כיתות י' (מגיל 16
ומעלה) לרוכבים על אופניים חשמליים כולל הדרכה והסברה לעידוד
חבישת קסדה בקהילה

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

רב תחומי

ינואר עד
דצמבר

24

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

רב תחומי

1037

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

חידון עירוני בשלושה שלבים

נובמבר-דצמבר 50

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים הטמעה 100%
בחינוך

1030

1036

206

בטיחות

בטיחות

ינואר יוני
הכשרה וליווי מקצועי כולל למתנדבי זה"ב בגן  -אספקת חומרי לימוד
+ספטמבר עד
והרצאות העשרה
דצמבר
השתלבות באירועים קהילתיים וביצוע פעולות למניעת פגיעת הולכי רגל ,ינואר-דצמבר 8
היסח דעת ומניעה בשימוש בטלפון נייד בנהיגה

5

71001

100%

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

100%

100%

100%

חסכון התייעלות  ₪ 400לכיתה עבור
 113כיתות (שלוש שכבות בלבד תשפ)
 45אל"ש

בתי ספר ,עמותות ומתנדבים

ילדים

6-12

רחבי העיר

ביצוע מסלול בטוח ואגרת להורה
בשת"פ מפעל המים -חסכון מעבר
לדיגיטל ב 6-אל"ש
ביה"ס רמז ניגש לפרס מחוז עבר שלב
אזורי ,מחוזי ועלה לשלב הארצי
תקציב נמצא במח התיפעול

בתי ספר

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

תכנון להרחבת מאגר המתנדבים על
מנת להגיע למספר רב יותר של גני
ילדים
השתלבות באירועים קהילתיים (עמדת
צילום לצעירים מסר אלכוהול אבי
בן רפאל ,פעילות הולך רגל אושרה
הפקות ,חב שפיץ ,גורם אנושי )
ביצוע בקרה ופיקוח על מנהל ההסעות
בעירייה על ביצוע הדרכה לנהגים
בחינוך כמו כן פיקוח על נהגי העירייה
מול קצין רכב שילוב הסברה מקצועית,
הועברו הנחיות במאי לגבי החזרת
הסעות והיערכות לחזרה בהתאם
להנחיות משרד הבריאות והרלבד
פעילויות ומשימות רחבות בהיקפים
משימתיים רבים

חזות העיר ,הנדסה ,תחזוקה ותפעול עובדי עירייה

רחבי העיר

גני ילדים ,עמותות ומתנדבים

הגיל הרך ,ילדים

3-6 ,0-3

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים

תושבים כללי,
ילדים ,נוער

0-120

רחבי העיר

בתי ספר ,כלל העירייה  ,אחזקה
ותפעול ,חינוך

נוער ,מבוגרים

,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

ועד הורים ,חינוך ,הנדסה ,הנהלת
העירייה ,משטרת ישראל ,מתנדבים,
פיקוח ואכיפה ,שירות והסברה,
תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יתקיים בספטמבר  2020מופע לשכבות תושבים ,בתי ספר
י' בגלילי ,הרצוג ,כצנלסון גלילי ,רבין
ושפירא  33כיתות .פעילות בקהילה
ומכירת קסדות
הנהלת העירייה  ,משרדי ממשלה ,
תבר מיוחד לחידון בשלושה שלבים
ועד הורים ,חינוך
כיתתי ,בית ספרי ועירוני

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1027

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
 13בתי ספר שכבות
תכנית שנתית
ב' ,ג' ו -ד' בלבד-סה"כ
שכבת ב'  37כיתות,
שכבת ג  40כיתות,
שכבת ד  36כיתות
מיפוי מחודש של
תכנית שנתית
המסלולים זיהוי צרכים

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
100%

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

צעירים

12-18

רחבי העיר

ילדים ,הורים

0-120

רחבי העיר

207

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

זהירות בדרכים

1039

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פרסום במדיות השונות למניעת תאונות דרכים; לנהגים ,הולכי רגל,
רוכבים דו גלגלי ,אזרחים ותיקים ,נהג צעיר ,אי שימוש בסלולאר ,שבוע
הבטחיות בדרכות ,חופשת קיץ ,פתיחת שנת הלימודים ועוד
השתלבות באירועים קהילתיים וביצוע פעולות למניעת פגיעה בהולך
רגל בקהילה

ינואר-דצמבר

7

מס' סעיף
תקציבי
71001

1040

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

1041

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

יולי אוגוסט

5.7

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים והטמעה 100%

נובמבר

ציון יום הבטיחות הלאומי במוסדות החינוך פורמאלי וב"ת פורמלי;
טקסים ופעילויות ,שילוב תכנים במערכי השיעור .הסברה והעלאת
המודעות והגברת בטיחות בדרכים
הסברה להגברת המודעות לרוכבי האופנועים ברחבי העיר בצירים יזומים ינואר-דצמבר
להקטנת תאונות הדרכים
יום עיון/הרצאה/פעילות חוויתית לנהגי העירייה
ינואר-דצמבר

2

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס פעילויות

100%

2.8

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' נחשפים

100%

10

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

ינואר -דצמבר

6

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים
ומוקדים

מס פעולות ומס
משתתפים
מס' מיקומי אזרחים
ותיקים
מס' מפגשי צוות ההיגוי
ותפעול

1045

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

ביצוע פעילות הסברה ומניעה מצבית עם המשטרה ,בדגש על ליל השנה ספטמבר-
דצמבר
האזרחית

3

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים ,מס
מוקדים

1046

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פעילות מניעה לנהיגה בשיכרות ממוקדת לצעירים בקהילה לקראת
השנה האזרחית

ספטמבר-
דצמבר

6

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

1047

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

יזום מפגשים עם נהגים צעירים להעלאת המודעות לנהיגה בטוחה
ולסכנות
העברת מערכי שיעור רכיבה נכונה ובטוחה לשכבות ד' בעיר

ינואר-דצמבר

8

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

1049

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פעילות בחטיבות הביניים ז-ט -רב תחומי

ינואר-דצמבר

6

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס המשתתפים

1050

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

תכלול וניהול ועדת תחקיר תאונות דרכים

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בהתאם לדוח ת.ד

1042
1043
1044

1048

208

בטיחות
בטיחות
בטיחות

בטיחות

ביצוע הדרכות ופעילות למניעת סכנות להולכי רגל במועדוני אזרחים
ותיקים
הקמת צוות היגוי עירוני ומתנדבים לטיפול באזרחים ותיקים להקטנת
תאונות דרכים

ינואר-דצמבר 0

7101

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בהתאם לדרישת רלב"ד ביצוע ברחבי
העיר ובמדיה הדיגיטלית

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ילדים ,הורים

 18-40 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

נוער ,ילדים,
הורים

,6-12 ,12-18
62-80

רחבי העיר

מבוגרים

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

62-80 ,40-62

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

12-18 ,18-40

רחבי העיר

18-40 ,12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

כלל העירייה  ,לשכת מנכ"ל ,הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנון יולי-אוגוסט עלילות איש הכביש תושבים
הגורם האנושי  ,₪ 3200אושרה
הפקות סבתא זניה ₪ 2500
פעולות באמצעות מנהלי מועדונים
בתי ספר ,גני ילדים ,עמותות ,שח"ק
בהתאם לערכה שחולקה ,אנשי חינוך,
רכזי הזה"ב
מתוכנן עם משרד התנועה במשטרה  4משטרת ישראל
פעימות אחת לרבעון בצירים שונים
כלל העירייה  ,מש"א והדרכה
ביצוע מפגש אזרחים ותיקים
יש צורך בתכלול רב מערכתי לטיפול
מהיבטים שונים והקמת סיירת
מתנדבים לאזרחים ותיקים שתפ עם
קופ"ח בקהילה

ביצוע שת"פ עם משרד התנועה
ירידה בנפגעים בת.ד
וגורמי סיירת מתנדבים במרחב העירוני
להסברה ומניעה
פעולות הסברה ומניעה לצעירים
ירידה בנפגעים בת.ד
באמצעות ספקים מורשים
ובהשתתפות בתי הספר
העלאת המודעות בקרב בהתאם לתכנית רלב"ד -השתתפות
של בתי הספר ב50%
הצעירים
מגרשי ההדרכה מטעם הרלבד בראשון
למידה של רכיבה
לציון בהתאם להסכם בין מנהלי
והבטיחות
הבטיחות בדרכים
ירידה באחוז הנפגעים המשך רצף ההטמעה בשכבות גיל זה
לשם העלאת המודעות בכל חטיבות
והעלאת מודעות
הביניים בדגש הולך רגל ,קרבת תחנות
אוטובוס מסלול הליכה בטוח והיסח
דעת
דגש על הטמעת הנוהל
בהתאם לדוח ת.ד

שח"ק ,קליטת עליה ,החברה לתרבות מבוגרים ,הגיל
השלישי
ופנאי ,רשות הספורט
אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
תושבים כללי
ובטיחות ,החברה הסוכנותית ע"ש
פנחס ושושנה ספיר ,החברה לתרבות
ופנאי ,הנהלת העירייה ,הנדסה,
משרדי ממשלה ,מתנדבים ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני ,קיימות
וחדשנות ,תושבים
הרשות החדשה למניעת אלימות,
נוער
סמים ואלכוהול ,מתנדבים ,משטרת
ישראל
בתי ספר ,הרשות החדשה למניעת
צעירים
אלימות ,סמים ואלכוהול ,נוער
צעירים וקהילה
ילדים ,צעירים
בתי ספר

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1038

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
רב תחומי
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
100%

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

209

1052
1053

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

הכשרת תלמידי כיתות ה' לקראת ביצוע משמרות זה"ב בשיתוף ימת"א
שרון
קיום כנס הסברה והשתלמות למפקדי משמרות זה"ב  -שכבת כיתות ו'

ספטמבר

0
7

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

זהירות בדרכים

ספטמבר-
דצמבר
ינואר-דצמבר

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

71001

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס מפגעים וטיפול מול מס פרויקטים וטיפול
בסקרים
היחדות מדד כמותי

0

בטיחות

סקר לאיתור מפגעים ליד מוס"ח ,מוסדות ציבור ומועדוני קשישים.
ביצוע מעקב ביצוע פרויקטים בשת"פ הועדה הבנמשרדית במת"ח

בטיחות

גיבוש מעבירי דרך והרמת כוסית בראש השנה ופסח

ינואר-דצמבר

בטיחות

ריכוז וניהול ועדת בטיחות בדרכים

אחת לרבעון

1

בטיחות

הטמעת מערכת ככלי מדידה והערכה

ינואר -דצמבר

0

1057

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

רכש

רכישת ציוד למעבירי דרך ,משמרות זהב והורים מתנדבים

מאי עד
ספטמבר

15

71001

1058

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
מוכנות למלחמה

1054
1055
1056

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

210

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

71001

 3בתי ספר מתוך 15

בתי ספר ,משטרת ישראל

ילדים

6-12

רחבי העיר

הצגה בנושא רכיבה נכונה באופניים

חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

דגש על עבודת ממשקים

חינוך ,הנדסה ,שח"ק ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס מפגשים

קיום המפגשים

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר ועדות

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

תכלול רב תחומי

ביצוע ועדות והחלטות
הועדה
הקפי עבודה ,התייעלות ,במסגרת הכנסת מערכת לתכלול
העבודה מקושרת תקציב
ת.ד ,פעילויות

מבוצע ע"ח העובדים ומנהלת הרשות
באופן אישי ללא סיוע תקציב עירוני

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

אספקת ציוד הגיעה
מספר מעבירי דרך,
הנהגת הורים במשמרת ליעדה
נשק וסע ,ומס' תלמידי
משמרות זה"ב

ציוד עבור משמרות זה"ב ומעבירי דרך

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה  ,אחר

עובדי עירייה

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע ,אחזקה
ותפעול ,בתי ספר ,גני ילדים ,ועד
הורים ,נוער צעירים וקהילה ,חינוך,
פיקוח ואכיפה ,משרדי ממשלה
בתי ספר ,מתנדבים ,אחר

עובדי עירייה,
הורים ,ילדים,
צעירים ,מבוגרים

0-120

רחבי העיר

ילדים ,מבוגרים,
הורים

,62-80 ,6-12
40-62

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום שכר עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

240

 1744000110שכר

הוצאות

תכנית שנתית

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

בטיחות

תשלום שעות נוספות עבור עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

60

 1744000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

ספטמבר-יוני

1560

 1744000210זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר העובדים

מנהל כספים

עובדי עירייה

רחבי העיר

בטיחות

ניהול והכשרה מקצועית למעבירי דרך

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

כנס מחנכים לזה"ב ומפגשים שוטפים

ינואר-דצמבר

3

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

ביצוע ניהול משימות להיערכות פס"ח בשעת חירום ובתרגילי החירום

ינואר -דצמבר

0

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

פעילות הסברה והדרכה בבתי הספר היסודיים; כללי חצייה בטוחה הולכי ינואר-דצמבר
רגל והסח דעת והעלאת המודעות לאחריות הורית
ינואר-דצמבר
פעילות משולבת בין דורית -תלמידים ,הורים ,סבים וסבתות -העלאת
המודעות לכלל חתך האוכלוסיה
ינואר-דצמבר
תחרות תערוכת זהב ומרחבי לימוד במוסדות חינוך

16

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

16

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

הכשרות והעברת דיווחים למעבירי
מס' ההנחיות
הדרך באופן יזום ובאופן שוטף
והרענונים
תכלול נושאים ופריסתם גיוס מתנדבים/שוטרים /נערים
מס' מפגשים
להפעלה בקייטנות של הקיץ
מוכנות בשגרה ובחירום תכלול מעקב ופיקוח של כתיבת נהלים לייעול ושיפור תהליכי
העבודה
מתקני מפונים
הפחתה במס הנפגעים הליכה בטוחה ,חגירת חגורה היסח
מס משתתפים
דעת -השתתפות  50%בתי ספר
נפחתה במס הנפגעים השתתפות  50%בתי ספר
מס משתתפים

50

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות
בטיחות

71001

ספר תכנית עבודה
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אין גידול במספר
העובדים
תפעול הלכה למעשה

מס המרחבים והעשייה רעיונות מיזמים
וחדשנות
לתערוכה

אין צפי להגדלת מספר העובדים

ליווי מנהלים ורכזות להפעלת תערוכה

עובדי עירייה

62-80

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

בטחון ,חירום ובטיחות ,בתי ספר

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים ,אזרחים
ותיקים
ילדים ,צעירים

62-80 ,6-12

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

הנהלת העירייה  ,נוער צעירים
וקהילה ,בתי ספר

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1051

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מספר כיתות להכשרה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סהכ תלמידים לאיוש
מעברי חצייה
קיום הכנס וההכשרה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

211

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

סיוע בביצוע הכשרת פקחי רשות החניה והשיטור העירוני במתן חבילת ינואר-דצמבר
סיוע ליישום פעילות אכיפה

3

1068

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

1069

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

ביצוע פעולת הסברה חוויתיות באירועי קיץ להעלאת המודעות לכל
שכבות הגיל בנושאים :מניעת נהיגה בשכרות ,נהיגת צעירים ,היסח
דעת ,הולך רגל ,חצייה נכונה ,חבישת קסדה אופניים לצעירים
דו גלגלי -מיזם "בעלי עסקים שמעסיקים שליחים" .ניהול יישום וביצוע
פעילות הסברה לבעלי הדו גלגלי בבתי עסק -הסברה ואמנה משותפת

ינואר-דצמבר

7

1070

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

"הקול שלנו"  -פעילות לקידום מניעת הסכנות להולכי רגל במועדוני
אזרחים ותיקים
מגזר חרדי  -ליווי שירות אזרחי המבוצע במוסדות החינוך והקהילה

1072

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

פעילות ביום המעשים הטובים  /פורים /ימי שישי שת"פ עם מועצת
נוער וגרעין תורני
"לנוע בעולם מתנועע" בגני ילדים -ערכות מודולריות לפעילות בגני
הילדים חובה -יופעל באמצעות מנהלות האשכולות
"טופ  -"34ביצוע מיפוי לרחובות וצמתים מרובי תאונות וקביעת אופן
הטיפול בהן -בקשות לתקצוב למשרד התחבורה

1075

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

תכנית בטרם -ניהול ויישום תכנית בטיחות ילדים בארבע זירות :דרכים,
מרחב ציבורי ,בית ומוס"ח

1076

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר
צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

1078

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

מיזם "שתילי זיתים" עם בית חולים "מאיר" -ימי עיון לתלמידי תיכון
בנושא תאונות דרכים
תיאום לאכיפה משטרתית ממוקדת לאחר ביצוע פעולות הסברה בנושא ינואר-דצמבר
אלכוהול ונהיגה והיסח דעת -יבוצע במסגרת ישיבת עבודה עם ראש
תנועה/את"ן
עונות שנה -הפצת דגשים לנהיגת חורף/לנהיגה בחודשי הקיץ (עיפות /ינואר-דצמבר
התרעננות)

1071

1073
1074

בטיחות

בטיחות
בטיחות

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
71001

זהירות בדרכים

71001

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

מס אירועים

יוני

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר בעלי עסקים

הגדלת מערך בעלי
העסקים

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בהתאם לפניות מוקד

בהתאם לדוח מוקד

ינואר-יוני,
ספטמבר-
דצמבר
פברואר-אפריל 0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

בהתאם לתכנית רלבד
וסיוע עירוני

מספר מפגשים

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס עובדים

ספטמבר-
דצמבר
ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מס משתתפים

מספר חלוקה
למשתתפים
מס מפגשים ונחשפים

0

זהירות בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר פרויקטים לניצול מס' פרוייקטים

ינואר-דצמבר

3

זהירות בדרכים

הוצאות

ינואר-דצמבר

5

תבר

תכנית שנתית

מס מפגשים

מפגשים הכשרות
והפצת חומרי דיגיטל

0

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

0

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

מס' בתי הספר
שישתתפו במיזם
מס פעולות יזומות

מס נחשפים למיזם
מס דוחות

2.5

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

עפ"י עונות השנה

מס חומרים

1079

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

מודל "עיר בטוחה"  -תגבור אכיפה משטרתית במסגרת מיזם "שילוב
כוחות לחיים"

ינואר-דצמבר

0

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

1080

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

קידום פעילות להגבלת תנועה וחניית רכב כבד בעיר והקמת חניון ייעודי ינואר-דצמבר
לרכב כבד מחוץ לשכונות המגורים

0

זהירות בדרכים

תכנית שנתית

טיפול יזום במיתוני
תנועה ומס' יציאות
להסברה שילוב כוחות
מס חניונים

הפחתה של ת.ד

1077

212

בטיחות

ספר תכנית עבודה
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ביצוע פעילות הכשרה ורענון נהלים
לפקחים והשיטור העירוני ובהתאם
להנחיות
המשך שתפ עם אגף נוער צעירים
וקהילה ועם החברה לתרבות ופנאי
ורשות הספורט
גיוס ,ניהול והכשרת המתנדבים לביצוע
בפועל כולל יציאה לעסקים ברחבי
העיר
פיקוח על הנחיות למנהלי המועדונים
ולצוות המוקד
בהתאם לתכנית רלבד למגזר החרדי
ובתגבור הכשרה וליווי של בן השירות

בטחון ,חירום ובטיחות

מבוגרים

18-40

רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים
וקהילה ,רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מתנדבים ,פיקוח ואכיפה  ,בטחון,
חירום ובטיחות

מבוגרים ,צעירים

18-40

רחבי העיר

62-80

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר

אחר

ילדים

6-12

רחבי העיר

גני ילדים

ילדים

3-6

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,הנדסה ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,חזות העיר ,הנדסה ,אזרחים ותיקים
אחר
ילדים
בתי ספר

בהתאם למיפוי רחובות וצמתים
בהמשך לפרויקטים ארוכי טווח
בשיתוף הנדסה
הנגשת מידע מטעם ארגון בטרם לכלל בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
האוכלוסייה מערכת חינוך הורים וצוותי הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספיר,
החברה לתרבות ופנאי ,ועד הורים,
חינוך
חינוך ,נוער צעירים וקהילה
מיזם של רלב"ד בשיתוף משרד החינוך בתי ספר
המשך שת"פ עם היחידות המשטרתיות הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,משטרת
ואת"ן לאורך כל השנה
ישראל ,חינוך ,נוער צעירים וקהילה
חינוך ,מתנדבים ,כלל העירייה ,
בקרב הקהילה ולהפחתת הנפגעים
משרדי ממשלה
במרחב העירוני והמשך שת"פ עם
ארגון ידידים בדרכים
המשך שת"פ למיתון תנועה באזורים הנדסה ,משטרת ישראל ,משרדי
ממשלה
שונים

האם מסופק עפי צרכים רישום ותיעוד ופריסה נכונה בהתאם
להנחיות

פיקוח ואכיפה  ,עסקים ,החברה
הכלכלית ,הלשכה המשפטית

נוער ,צעירים,
מבוגרים ,הורים,
אוכ' דתית ,נשים,
תושבים כללי
12-18
צעירים

רחבי העיר

צעירים ,מבוגרים

18-40

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1067

תאריך לביצוע

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס מפגשים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 2מפגשים ומס
השתתפות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

213

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

צמצום מספר תאונות
הדרכים בשטח העיר

בטיחות

למידה מתאונות וביצוע תחכימים והפקת לקחים אחר פעולות מרכזיות ינואר-דצמבר
והעברתם לרלב"ד

1082

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה

1083

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מוכנות למלחמה

רכש ציוד לנגרר חפק ,רכישת ציוד ליחידת החילוץ רכש ציוד אופרטיבי,
רכש
רכש של רכב מבצעי ציוד ליחידת החילוץ ,נגררי חילוץ ,ציוד לשמירת
רציפות תפקודית במשבר חשמל מתמשך ,ציוד עבור יחידות מתנדבים
ביטחון וחירום הקמת מרכז הפעלה חדש

חירום

1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

214

01/08/2020

זהירות בדרכים

0

אחזקת ורכישת
אמצעי מיגון

200

1817100754

600

מרכז הפעלה חדש-
71007
הסבת מקלט 55
 1729000780הוצ' לשעת חרום

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום שיפור רמת המוכנות העירונית לשעת חירום

01/04/2020

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום תרגיל לכלל המכלולים ,יום תרגול לכל המכלולים ,יום תרגול לכל
המכלולים
ביטחון וחירום תרגיל המשך לכלל המכלולים

13/05/2020

0

הוצאות

14/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום השתלמות מודיעין אוכלוסיה

0 01/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

01/03/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

ביטחון וחירום ביקורת פקע"ר במקלטים ציבוריים

01/03/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ביקורות

2

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום המשך הטמעת ורענון מערכת השוע"ל

01/03/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אימונים

3

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום תרגיל שו"ב לכלל מנהלי המכלולים

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אימונים

1

ביטחון וחירום ביצוע תרגילים ,הכשרות ליחידות עירוניות ויחידות מתנדבים

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אימונים

ביטחון וחירום ביצוע תרגיל לכל יחידת מתנדבים

0 01/06/2020

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אימונים

1

מחשוב ומערכות מידע ,כלל העירייה תושבים כללי,
עובדי עירייה
מחשוב ומערכות מידע ,כלל העירייה תושבים כללי,
עובדי עירייה
תושבים כללי,
עמותות ומתנדבים ,כלל העירייה
עובדי עירייה
תושבים כללי
עמותות ומתנדבים

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מקלטים

65

הנדסה ,חזות העיר ,תחזוקה ותפעול תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' טיפולים

3

חזות העיר ,תחזוקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מס' ביקורות

4

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מס' תיקים ונהלים

12

כלל העירייה

כוח אדם

טיול גיבוש והרמות כוסית לחג הפסח וראש השנה

תכנית שנתית

השלמת פרויקט

100%

רחבי העיר

211

מוכנות למלחמה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

מנהל כספים ,עמותות ומתנדבים

תושבים כללי

מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום אחזקת מקלטים ציבוריים

01/10/2020

400

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום טיפול במחסני החירום פעם ברבעון

01/10/2020

0

הוצאות

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום השתתפות בביצוע ביקורות בטחון בתאגיד המים ,במקלטים ציבוריים
וניסויי צופרים
ביטחון וחירום כתיבה ועדכון של תיקי המכלולים

01/12/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מוכנות למלחמה

71008

שיקום מקלטים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1081

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אין מדד כמותי
תכנית שנתית
היערכות רב תחומים

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה ביעדים של
הפעולות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

אחוז עמידה בתכנית
העבודה
אחוז עמידה בתכנית
העבודה
אחוז עמידה בתכנית
העבודה
מס' אימונים

100%

הנדסה ,מחשוב ומערכות מידע

תושבים כללי

0-120

100%

עמותות ומתנדבים ,כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

100%

עמותות ומתנדבים ,כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

3

עמותות ומתנדבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

2

עמותות ומתנדבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים ,כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

215

1099
1100
1101
1102
1103
1104

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים
משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב
הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום חיזוק שיתופי הפעולה בין המכלולים והמחלקות השונות בזמן חירום

01/06/2020

1105

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

1107

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון
לרווחת כלל תושביה ובאיה

1106

1108
1109
1110

216

0

הערות

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

10%

מש"א והדרכה ,שח"ק

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה  ,עמותות

עובדי עירייה

רחבי העיר

5

כלל העירייה  ,מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום הגדלת מספר המתנדבים בכלל יחידות החירום

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

ביטחון וחירום הובלת תרגול רציף עם כלל המכלולים ויחידות המתנדבים

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום הכשרת מנהלי המכלולים-המרכז לאיתנות של פיקוד העורף

0 01/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום הדרכה בנושא חירום למחזיקי תיקי חירום ומנהלי מכלולים

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הדרכות

5

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום קיום ועדות מל"ח וועדות בטחון

01/12/2020

15

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ועדות

4

כלל העירייה

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום תיקון ליקויים מביקורת חירום  2018והטמעה כהכנה לחירום והגשת
דו"ח והערכות לביקורת רשותית בחודש יולי ,תיקון ליקויים מביקורת
חירום 2018
ביטחון וחירום רענון ותיקוף תיק חירום -מכלול חירום ובטחון

מוכנות למלחמה

01/02/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז תיקון ליקויים

100%

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

01/02/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז רענון

100%

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0 01/02/2020

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז תיקון ליקויים

100%

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

01/02/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז רענון

100%

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

01/06/2020

0

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ביקורות

8

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

1

1723000511

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

650

 1723000810השתתפות בהג"א
ארצי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה
 100%עמידה בתקציב
ללא חריגה

שח"ק ,מנהל כספים

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום תיקון ליקויים מביקורת חירום  2018והטמעה כהכנה לחירום והגשת
דו"ח והערכות לביקורת רשותית בחודש יולי ,תיקון ליקויים מביקורת
חירום  2018והטמעה כהכנה לחירום
ביטחון וחירום רענון ותיקוף תיק חירום -מכלול חירום ובטחון

מוכנות למלחמה

ביטחון וחירום ביקורות רשותיות לכלל המכלולים לבדיקת תיקון ליקויים ותיקוף תיקי
החירום
רכש כיבוד קל וקפה ליחידות המתנדבים
רכש

01/12/2020

ביטחון וחירום תשלום שנתי בהתאם לחוק להג"א

01/12/2020

מוכנות למלחמה

מוכנות למתן מענה מידי
לאירועי חירום בשגרה
מוכנות למלחמה

 1726000780מל"ח ופסח
הוצאות אחרות

אחוז הגידול

כיבוד

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף ביטחון ,חירום ובטיחות

מס'
משימה
1098

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' מופעים משותפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
4

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

217

אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו מטרה לפתח ולטפח את ההון האנושי ,להעצימו
ולשמרו ,מתוך תפיסה ,כי זהו המשאב החשוב ביותר בארגון.
פיתוח העובדות והעובדים יביא לחתירה למצוינות ולתחושת זהות ושייכות ובאמצעותן
לשיפור השירות לתושב ,מתוך תפיסה כי עובד מוכשר ושבע רצון ייתן שירות טוב יותר.
אגף משאבי אנוש והדרכה ,רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה
ולהישגיה של העיר ,ופועל ,ללא לאות ,לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם .מתוך
כוונה אמיתית ליצור שיח חופשי ומקצועי ,האגף שם דגש על ערך השקיפות והנגשת
המידע לעובדות ולעובדים.

218

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף משאבי אנוש והדרכה

אגף משאבי אנוש והדרכה

יעדי היחידה לשנת :2020
הובלה של תכניות התייעלות והתכנסות.
גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות
העירייה.
דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של
העובדים.
ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין.
פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה,
הדרכה והכשרה מקצועית וכללית.
קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים
בתהליכי הטיפול במשאב האנושי.
קידום מצוינות ארגונית.
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הנהלת אגף
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
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1120
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עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

העסקת צוותי סייעות בגנים/סייעות חנ"מ/מלווים בהסעות-בחינה
ויצירת מאגר צרכים עירוניים לצד כ"א פנוי לביצוע משימות

01/04/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

העסקת צוותי סייעות בגנים/סייעות חנ"מ/מלווים בהסעות-בחינה
ויצירת מאגר צרכים עירוניים לצד כ"א פנוי לביצוע משימות

01/04/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

תכנון ותהליכי מיפוי עובדים ,הגדרת סוגי אוכלוסייה בסיכון ,קביעת מדיניות הפעלה-
בהתאם למדיניות ההפעלה
עבודה

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

רווחת העובד

בדיקה מול משרדי הממשלה לאפשרות שהעיירייה תייצג את העובדים
בצורה מרוכזת בדגש על ביטוח לאומי-טיפול וליווי מיטבי בעובדים

25/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

הגדרת רשימת עובדים חיוניים לפי ארבע רמות-ע"פ הנחיות הממונה על 14/03/2020
השכר באוצר

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

רווחת העובד

ריכוז נתונים ,הנגשת מידע לעובדים ,יצירת קשר טלפוני ,הכנת ערכה
לעובד שנמצא בבידוד-מעקב שוטף

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

מעקב שוטף על יתרת החופשות דרך מערכת הנוכחות והנגשתה
למנהלים ולעובדים בנוגע ליתרות ועלויות-מעקב שוטף

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

פיננסי

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

בטיחות

מעקב שוטף על יתרת החופשות דרך מערכת הנוכחות והנגשתה
למנהלים ולעובדים בנוגע ליתרות ועלויות-בניית תחזית פיננסית לפי
מדרגים והצגת משמעויות כלכליות
הכנת דפי מסרים לעובדים ופרסומם-לפי המדיניות הנקבעת

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

הכנת דפי מסרים לעובדים ופרסומם-לפי המדיניות הנקבעת

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

הצגת פתרונות חלופיים לדיווח נוכחות עובדים ואישורם בסוף כל חודש15/03/2020 -
בהקשר לעבודה מהבית או מהשטח

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

פיתוח ההון
האנושי

הצגת פתרונות חלופיים להדרכות מרחוק-שמירה על כשירות העובדים

15/04/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה
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אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי
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עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

בניית מאגר עובדים זמינים ומוכשרים לאיוש ומתן מענה למשימות
עירוניות נוספות-יש לרכז צרכים עירוניים

15/03/2020

הדרכה ורווחת הפרט
1133
1134
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עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

הכנת רשימת אנשי צל -מספרי 2-לפי המדיניות הנקבעת

30/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

יש להציג בכל שבוע מכרזים מתוכננים לטובת קבלת החלטות-לפי
המדיניות הנקבעת

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

כוח אדם

תשלום שכר עובדי אגף משאבי אנוש והדרכה

31/12/2020

2650

1613100110

שכר אגף משאבי
אנוש והדרכה

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים

31/12/2020

70

1613100210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

31/12/2020

262

1613100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב

31/12/2020

362

1613100140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

שכר תקציבי עזר

31/12/2020

100

1613100115

שכר תקציבי עזר

שירות

תיעוד פניות במערכת הCRM

31/12/2020

0

מיחשוב עזר

31/12/2020

40

קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי
הוצאות
קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול שונות
במשאב האנושי

תכנית שנתית
תכנית שנתית

1613100593

מיחשוב עזר

הוצאות

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
מספר תיעוד פניות

תכנית שנתית

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1123

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיעוד  90%מהפניות

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד טיפול בוועדות רפואיות והפניה לרופא תעסוקתי

31/12/2020

20

1613100782

בדיקות רפואיות
ואבחונים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ללא
חריגה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד זרים להלוויות עובדים ובני משפחותיהם

31/12/2020

15

1613100785

השתתפות בלוויות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ללא
חריגה

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר
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1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

1147

224

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד רכישת מתנות לעובדים שנולד להם ילד/ה

31/12/2020

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

10

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע בקרה רבעונית
על טבלת הבקרה ,כולל
סבב טלפוני/
הגדלה של  10%משעות
הבנק שנאספו בשנת
2019
גיוס של  10,000שקלים
( 500עובדים*₪ 20
מעובד)
העברת התקציב לדוברות
הפקת  1לוח בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

שליחת מכתבים
ל 100%-מהעובדים
המתקרבים לגיל פרישה
(שתי פעימות בשנה)
בהתאם למספר
הפורשים בשנת 2020

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד מעקב וסיוע לעובדים חולים בשיחות ,מילוי טפסים והכוונה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מס' בקרות רבעוניות

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד ניהול בנק תרומת ימי מחלה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז הגדלת בנק
השעות לשנת 2020

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד קרן סיוע לנזקקים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

סה"כ כספים שנאספו

31/10/2020

4

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

הפקה  -פעם בשנה

31/12/2020

8

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ללא
חריגה

עמידה בתקציב

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

פרסום

צילום אירועים שונים

31/12/2020

6

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

השכרת אולמות לאירועים

31/12/2020

5

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

פרסום

פרסומים ועיצובים

31/12/2020

5

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד השתתפות העירייה בפעילות ועד העובדים

31/12/2020

365

1613100786

הוצאות

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד רכישת שי לעובדים חדשים

31/12/2020

5

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד קיום תהליך מובנה לקראת פרישה של עובדים  -הודעה על פרישה
והמשך תהליך

31/12/2020

0

תכנית שנתית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד סיוע לעובדים פורשים במילוי טפסים ופנייה למוסדות חיצוניים ,בשיתוף 31/12/2020
עם מנהלת מחלקת תנאי שירות והרפרנטיות האגפיות

0

תכנית שנתית

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
אחוז עובדים
המתקרבים לגיל
פרישה שנשלחו אליהם
מכתבים
ליווי ומתן מענה מלא
לצרכי הפורשים

עמידה בתקציב

פרסום
דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

לוח שנה שולחני לעובדים

רווחת העובד מימון ותמיכה בקבוצת כדורגל לעובדי העירייה

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
פעולות לרווחת
העובד (פעילויות
ועד)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תוקצב ב  2019להפקת מגנטים

העברת התקציב לדוברות

עמידה בתקציב
עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1135

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1613100780

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בתקציב ללא
תכנית שנתית
חריגה

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

225

1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160

226

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
פעמיים בשנה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

עובדי עירייה

רחבי העיר

0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד הפקת דוחות הפורשים וניתוחם כתשתית לועדת להארכת גיל פרישה

31/07/2020

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד קיום ועדה להארכת גיל פרישה

31/07/2020

0

תכנית שנתית

מספר הועדות

פעמיים בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד הפרשת עובדים לגימלאות -ליווי מרגע הוצאת המכתב ועד טקס
הפורשים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ליווי ומתן מענה מלא
לצרכי הפורשים

בהתאם לצורך

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד קיום סדנת פרישה במהלך השנה

30/06/2020

16

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

מספר סדנאות

קיום  1סדנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

קיום טקס פורשים

17/12/2020

25

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

מספר טקסים

טקס אחד בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום מצויינות ארגונית

רווחת העובד ריכוז הפעילות מול ידיעות אחרונות בנושא מצטייני ידיעות אחרונות
ומצטיין הנשיא

30/04/2020

10

1613100780

הוצאות

תכנית שנתית

קידום מצויינות ארגונית

רווחת העובד ריכוז וועדת עובדים מצטיינים

30/04/2020

0

קיום פעילות בנושא
מצטיינים מול ידיעות
אחרונות
קיום ועדת מצטיינים
ועריכת טקס

פעם בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

קידום מצויינות ארגונית

רווחת העובד מנהלים ועובדים ראויים לציון

הוצאות

תכנית שנתית

אחת לרבעון

אחת לשנה כ15 -
מצטיינים ויחידה
מצטיינת
4

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

קיום טקס

אחת לשנה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

קיום טקס

אחת לשנה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

חלוקת שי לעובדים
ולגמלאים

אחת לשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מספר אירועי פרידה
בהתאם לצורך

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא חריגה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

קיום טקס ותיקים
ורכישת שי

אחת לשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)

תכנית שנתית

31/12/2020

10

1613100780

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

קיום טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

31/10/2020

50

1613100780

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

קיום טקס הרמת כוסית לכבוד פסח  +טקס מצטיינים

30/04/2020

50

1613100780

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רכש

רכישה ומתן שי לחג לעובדים ולגמלאים

30/04/2020

1500

1613100781

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
שי לחג

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

קיום והפקת אירועי פרידה ממנהלים בכירים

31/12/2020

10

1613100780

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רכש

רכישת שי לעובדים ותיקים בעירייה וחלוקתו

31/12/2020

10

1613100780

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1148

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מספר הדוחות
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

227

1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171

1172
1173

228

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רכש

שי לעובדים קבועים

31/12/2020

5

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

הרמות כוסית ישיבות הנהלה

31/12/2020

2

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

סיוע בייזום פעילויות ואירועים לגימלאים לאורך השנה -מועדון גמלאים 31/12/2020

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

20

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1613100780רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)
 1616000780שונות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
אחת לשנה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

פעם  1בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

קיום מפגש הוקרה
לנציגי ציבור במכרזי
כ"א
קיום ערב גיבוש
לסייעות גנ"י ובי"ס

פעם  1בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

רכישה וחלוקה של
פירות יבשים

פעם  1בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

קיום פעיליות להוקרת
מחלקות שונות

בהתאם לצורך

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

רכישת כיבוד

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

מספר סדנאות ותהליכי יש לבצע מיפוי ולהוסיף מתקציב המחלקה לקידום הבריאות
ולחוסן עירוני
מדדים  -אחריות טלי
ליווי
שלמה
שימוש של  70%מעובדי תקציב אגף מחשוב
אחוז המשתמשים
העירייה בפורטל -לפחות
בפורטל העירייה -
מספר כניסות בחודש  2כניסות בחודש
 30%מעובדי העירייה
אחוז העובדים
המשתמשים בלומדות נכנסים לפורטל ועוברים
לומדות בשנת הפעילות
בשנת הפעילות
הראשונה
הראשונה
מספר ימי האורינטצייה פעם בשנה
בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

העסקת
עובדים

הוקרת נציגי ציבור במכרזי כ"א

31/12/2020

1

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

ערב גיבוש לסייעות גני ילדים ,בתי ספר וצוותי המנהלה של בתי הספר

31/12/2020

30

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רכש

שי לט"ו בשבט פירות יבשים לכלל עובדי העירייה

29/02/2020

15

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רווחת העובד הוקרה מיוחדת למחלקות השונות

31/12/2020

20

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

רכש

כיבוד למכרזי כ"א /ביקורים רשמיים וכו'

31/12/2020

2

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

פיתוח ההון
האנושי

סדנאות /ליווי למנהלים ועובדים ביחידות ותפקידים יחודיים בהתמודדות 31/12/2020
עם מצבי משבר ולחץ

0

תכנית שנתית

רווחת העובד

הקמת פורטל לעובד ואפליקציה מונגשת לכלל העובדים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי
שירות
קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

הפקה ,והטמעת לומדות קפסולות למידה וסרטוני הדרכה תנאי שירות)

31/12/2020

8

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

יום אוריינטציה לעובדים חדשים

31/12/2020

10

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

ניתוח צרכי ההדרכה הארגוניים ובניית גרף הדרכה מתואם

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
מספר פעילויות במהלך קיום לפחות  2פעיליות
בשנה
השנה

בניית תכנית שנתית
ויישומה

יישום התוכנית במלואה
ועמידה בתקציב

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1161

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1613100780

שם סעיף תקציבי

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
רכישת שי לעובדים
תכנית שנתית
קבועים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

229

1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

230

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

פיתוח תוכנית הדרכה מובנית ונקודתית לסקטורים השונים

31/12/2020

0

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

פיתוח ההון
האנושי

קיום סדנאות העצמת עובדים -פרוייקט מחוברים

31/12/2020

36

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

הרצאות לפורום ה 100 -

31/12/2020

20

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הסדנאות ומספר השתתפות של 100
העובדים המשתתפים עובדים ,בסה"כ 3
מחזורים
מספר מפגשים בשנה קיום  3מפגשים בשנה

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

פיתוח מנהלים  -מנהלי אגפים וסגני מנהלי אגפים

31/12/2020

20

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז המשתתפים מכלל השתתפות 95%
מהמנהלים
המנהלים

עובדי עירייה

פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית

פיתוח ההון
האנושי

מיפוי העובדים החייבים בהדרכות בנושא נגישות בשירות ,קיום
סדנאות והכשרות לעובדים בנושא נגישות וביצוע רישום ומעקב אחר
המשתתפים בהדרכות ובהכשרות
קורס הכשרה לסייעות בגני ילדים בשיתוף הרשות החדשה "-ללמוד
לחיות ביחד"

31/12/2020

20

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הדרכות נגישות
בשנה

 3הדרכות בשנה

עובדי עירייה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר קורסים בשנה

 2קורסים בשנה

פיתוח ההון
האנושי

קורס הכשרה לסייעות כיתתיות בבתי ספר בשיתוף הרשות החדשה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר קורסים בשנה

קורס  1בשנה

פיתוח ההון
האנושי

קורס הכשרה לסייעות בחנ"מ

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר קורסים בשנה

 2קורסים בשנה

פיתוח ההון
האנושי

השתלמויות מקצועיות פרטניות לעובדים

31/12/2020

200

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

סיורים לימודיים וגיבוש ליחידות

31/12/2020

180

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר עובדים העוברים כ 300 -עובדים בשנה
השתלמויות פרטניות יעברו השתלמויות
במהלך השנה
מספר סיורים לימודיים אחת לשנה לכל יחידה
לכל יחידה

פיתוח ההון
האנושי

קורס מזכירות אגפים  -מקצוע וסנכרון ידע בין היחידות ויצירת
שותפיות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר מפגשים/
סדנאות בשנה

קורס בן  14מפגשים+
סדנה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

העצמת לאמהות הבית

31/12/2020

10

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר השתלמויות
בשנה

השתלמות חד שנתית
ל 60 -אימהות בית

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

קורס מד"א לכל מערך הסייעות /פתוח לכלל עובדי העירייה לפי דרישה 31/12/2020

5

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הדרכות בשנה

 5הדרכות בשנה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מתקציב הרשות החדשה

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1174

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
בניית תכנית שנתית
תכנית שנתית
ויישומה

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
יישום התוכנית במלואה
ועמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה
עובדי עירייה

מתקציב הרשות החדשה

עובדי עירייה
עובדי עירייה

כולל מחלקת הסעות

עובדי עירייה

231

1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

1198
1199

232

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

קיום פעילות  /הדרכה  /הרצאות לכלל עובדי העירייה

31/12/2020

15

פיתוח ההון
האנושי

הכשרות ותמיכה בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות

31/12/2020

0

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

השתלמות עובדים

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

השתלמות בנושא מניעת הטרדה מינית

31/12/2020

10

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום

הפקת חומרים ופרסומים להכשרות והשתלמויות ,ציוד וחומרים
להשתלמויות ,רכישת ספרים ועיצוב פליירים

31/12/2020

12

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

הכשרות מחייבות לבעלי תפקיד בטיחות וכו'

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר פעילויות במהלך  2פעילויות בשנה
השנה בנושא שילוב
אנשים עם מוגבלויות
 5השתלמויות במהלך
מספר השתלמויות
השנה
בשנה
שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה
מספר ההכשרות
המחייבות לתפקידים
ייעודיים
מספר הפעילויות /
ההכשרות /הסדנאות
לפיתוח מנהלים
מספר קורסים בשנה

בשנת  2020יבוצע לא מתקציב מש"א

עובדי עירייה,
אנשים עם
מוגבלות
עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

עובדי עירייה

רחבי העיר

בהתאם לצורך

מתקציב ממונה בטיחות (חיים אבן),
בשנת  2020מתקציב ממונה בטיחות
(חיים אבן)
כולל מנהלי מדורים עם כפיפים

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

 2קורסים בשנה ,לפי
רמות

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

פיתוח ההון
האנושי

בית הספר למנהלים

31/12/2020

30

 1616000521השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח ההון
האנושי

קורס אקסל מקצועי בחלוקה רמות

31/12/2020

10

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

שי הוקרה מהנהלת העיריה (ספרים)

31/12/2020

2

1616000521

השתלמות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

רכישת שי בהתאם
לתקציב

פיתוח ההון
האנושי

קיום ועדות הדרכה ללימודי תעודה ולימודים גבוהים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר ועדות הדרכה
לאישור לימודי עובדים

פעם בשנה

אירועים

כנס מנהלים

31/12/2020

250

 1616000521השתלמויות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

קיום כנס מנהלים

פעם בשנה

קידום מצויינות ארגונית

פיתוח ההון
האנושי

הערכת עובדים

31/12/2020

70

 1616000521השתלמויות עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

קיום הדרכות למנהלים
בנושא הערכת עובדים

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

תכנון ותהליכי מדיניות חופשה מרוכזת בפגרת הקיץ ( יולי -אוגוסט)
עבודה

31/08/2020

0

תכנית שנתית

קביעת תאריכים
לחופשה מרוכזת

פעם בשנה

31/12/2020

300

תכנית שנתית

קיום יום טיול לכלל
עובדי העירייה

פעם בשנה

פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
פיתוח ההון האנושי
באמצעות העשרה ,הדרכה
והכשרה מקצועית וכללית
קידום מצויינות ארגונית

דאגה לרווחתם האישית
והמקצועית של העובדים

אירועים

יום טיול לכלל עובדי העירייה

1613100780

רווחת עובד
(פעילויות מש"א
והדרכה)

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

עובדי עירייה

לפחות  3פעילויות
בשנה

מנהלי מחלקות ומעלה
מנהלי מחלקות ומעלה

עובדי העירייה

40-62 ,18-40

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1187

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1616000521

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מספר הדרכות בשנה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 3הדרכות בשנה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

עובדי עירייה,
מנהלי מחלקות
ומעלה
עובדי עירייה,
עובדי עירייה,
מנהלי מחלקות
ומעלה
עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

233

כוח אדם

1200

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

1204

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי
ומקצועי ליחידות העירייה

1205

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

1201
1202
1203

1206
1207
1208
1209

תנאי שירות
1210

234

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פירסום דרושים

הוצאות

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי
ומקצועי ליחידות העירייה

פרסום

פרסום דרושים ומכרזי כ"א

31/12/2020

220

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי
ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת
עובדים

תיאום וקיום מכרזים לבחירת עובדים מתאימים

31/12/2020

0

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי
ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת
עובדים

תשלום עבור אבחונים פסיכוטכניים של מועמדים לעבודה

31/12/2020

10

גיוס ושיבוץ כ"א איכותי
ומקצועי ליחידות העירייה

העסקת
עובדים

מתן עדיפות לניוד כ"א פנימי לתפקידים ברשות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

העסקת
עובדים

שיבוץ כ"א ביחידות השונות בהתאם ובכפוף למערכת התקינה העירונית 30/06/2020

0

תכנית שנתית

הקמת מערכת תקינה
עדכנית

ביצוע בקרה על חריגות שכר של עובדי העירייה (אכיפה עצמית)

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר בדיקות

תכנית שנתית

מספר מכרזים

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ללא
חריגה

פרסום והוצאה לפועל
של  100%מהמכרזים
הנדרשים
עמידה בתקציב

יציאה למכרז פנימי/
פרסום דרושים פנימי

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

הסדרת יתרות שליליות של חופשות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז צמצום החריגה
משנת 2019

צמצום  80%מהחריגות
משנת 2019

עובדי עירייה

רחבי העיר

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

ביצוע בקרה על העסקת עובדי קבלן ,ביקורת תלושי עובדים ומתן יעוץ
כולל

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר בדיקות

 2פעמים בשנה

עובדי עירייה

רחבי העיר

טכנולוגיה

מיכון רכיבי שכר נוספים במערכת הנוכחות :כוננות ,קריאות פתע וכו'

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ניהול מכרזי כ"א במערכת ממוחשבת לגיוס עובדים ומכרזים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר היישומים
שמוכנו במערכת
הנוכחות
מספר המכרזים
המנוהלים במערכת
המכווננת

מיכון של לפחות 2
רכיבים

עובדי עירייה

רחבי העיר

ניהול  100%מהמכרזים
במערכת הממוחשבת

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

שימוש בתקציב
שהוקצה לכך ללא
חריגה

קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי
טכנולוגיה
קידום והטמעת אמצעים
טכנולוגיים בתהליכי הטיפול
במשאב האנושי
ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

הוצאות
שונות

תשלום עבור האיגודים המקצועיים

31/12/2020

2037

1613100782

בדיקות רפואיות
ואבחונים

 1613100523דמי חבר איגודים
מקצועיים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ללא
חריגה

עמידה בתקציב

העברת התקציב לדוברות

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

בכל מכרז לתפקיד לא
מקצועי יתקיים מכרז
פנימי/ישלח דרושים
פנימי
כל שיבוץ /ניוד כ"א
יהיה בכפוף לתקן
פנוי ,בהתאם למעודכן
במערכת התקינה
( 12אחת לחודש)

עמידה בתקציב

עובדי עירייה

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

235

1212
1213
1214
1215

1216

236

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

רווחת העובד

תשלום פנסיה לרשויות אחרות /מימוש רציפות זכויות עם קופות
ותיקות

31/12/2020

265

מס' סעיף
תקציבי
1613100783

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

העסקת יועץ שכר לביצוע בקרות

31/12/2020

88

 1616000980יועצים

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

תכנון ותהליכי תיוק מסמכים לתיקי עובדים  -שוטף
עבודה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

קיום בירורים ושימועים בהתאם לחוק ולנוהל הפנימי בעירייה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ניהול שימועים על
פי חוק

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

סיום העסקת מורים ,טיפול בחופשות ללא תשלום ושבתון ,הפסקת
עבודה :פיטורים והתפטרות ,יציאה לפנסיה

31/08/2020

0

תכנית שנתית

ניהול כלל תהליכי מש"א
בהתאם למנהל תקין

העסקת
עובדים

ועדת שכר -דיונים בבקשות חריגות בנושא שכר שאינם תומכי הסכמים
קיבוציים וכן דיוני מדיניות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ניהול הליך סיומי עבודה עמידה ביעד התאריכים
עובדי הוראה עפ"י חוק לקיום תהליכי שימוע
והפסקת עבודה
( /)31/5/2019ותהליך
סיום העסקת מורים
()31/8/2019
 4פעמים בשנה
קיום ועדת שכר

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת
את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פנסיה לרשויות
אחרות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בתקציב

עובדי עירייה

רחבי העיר

 2בקרות

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תיוק  100%מהמסמכים תיעוד רציף לאורך
השנה
בתיקי עובדים
בהתאם לצורך

אגף משאבי אנוש והדרכה

מס'
משימה
1211

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
שימוש בתקציב
תכנית שנתית
שהוקצה לכך ללא
חריגה
מס' בקרות בשנה על
תכנית שנתית
שכר קבלנים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

237

אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע
אגף המחשוב אחראי על ניהול מערך המחשוב ומערכות מידע ברשות המקומית ,במוסדות
עירוניים ובמוסדות החינוך ומבצע תהליכי פיקוח ,מעקב ובקרה כמנגנון ניהולי ותפעולי
בארגון .מתוך תפיסה של חדשנות וקידום השירות ,צוות האגף מפתח ומטמיע מערכות
מידע וטלפוניה ודואג לתחזוקה ופיתוח מערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית
אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות ,שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

238

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
אבטחה ,זמינות ונגישות מידע ותקשורת –
המשכיות עסקית.
כפר סבא עיר דיגיטאלית.
כפר סבא עיר חכמה.
שיפור השרות.
שדרוג תשתיות הטלפוניה במוסדות החינוך.
שדרוג תשתיות התקשורת במוסדות החינוך.

239

הנהלת אגף
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

240

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר שירותית

כוח אדם

שכר

31/12/2020

2

 1093000110שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

50

 1093000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

כוח אדם

אחזקת רכב_עובדים

31/12/2020

131

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

אחזקת מחשב

31/12/2020

44

 1093000140אחזקת רכב_
עובדים
 1093000420אחזקת מחשב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

הוצאות תקשורת

31/12/2020

20

 1093000540הוצאות תקשורת

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

כוח אדם

שרותי תמיכה  -עובדים קבלנים

31/12/2020

1,800

1093000750

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכות שכר ומשאבי אנוש

31/12/2020

640

1093000751

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכות מחשוב ותוכנה

31/12/2020

400

1093000752

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

חברה מתפעלת שכר

31/12/2020

66

1093000754

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

הוצאות רשיונות תוכנה ומערכת הפעלה

31/12/2020

800

1093000755

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

רכש

חומרים

31/12/2020

4

1093000780

שרותי תמיכה -
עובדים קבלנים
מערכות שכר
ומשאבי אנוש
מערכות מחשוב
ותוכנה
חברה מתפעלת
שכר
הוצאות רשיונות
תוכנה ומערכת
הפעלה
חומרים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

רכישת ציוד מחשב

31/12/2020

48

 1093000930רכישת ציוד מחשב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכות מידע רווחה

31/12/2020

142

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

הוצאות מחשב לתכניות כספי

31/12/2020

930

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה

31/12/2020

420

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מנהל חינוך מיכון ועיבוד

31/12/2020

1,950

 1841300751מערכות מידע
רווחה
 1621000570הוצאות מחשב
לתכניות כספי
 1732300570מערכות מידע ועדה
לתכנון ובניה
 1811000570מנהל חינוך מיכון
ועיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב
 100%ביצוע ועמידה
בתקציב

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

שח"ק

עובדי עירייה

כלל העירייה

עובדי עירייה

הנדסה

עובדי עירייה

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,מנהל
כספים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

241

אפיון ופיתוח

1233

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר חכמה

טכנולוגיה

פרויקט big data

31/12/2020

150

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

1234

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

אפליקציית מידע והודעות לתושב

31/12/2020

20

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

הגדר ופיתוח נתון
ראשוני הנובע מבינה
מלאכותית
עלייה לאויר מוצלחת

1235
1236
1237
1238
1239

טלפוניה
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248

242

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר חכמה

טכנולוגיה

מערכת לניהול מלאי  -אינוונטר

31/12/2020

35

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

פיתוח מערכות להקמת תהליכים חכמים באגף משאבי אנוש

31/12/2020

60

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

אפיון ופיתוח מודול
ממערכת קיימת
מס' תהליכים

טכנולוגיה

פיתוח מערכת לועדת התקשרויות

31/12/2020

15

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

שירות והסברה ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,לשכת מנכ"ל ,הנהלת
העירייה ,כלל העירייה
שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

חזות העיר

עובדי עירייה

אפיון ופיתוח מודול
ממערכת קיימת
אפיון מס' תהליכים
ופיתוח תהליך 1
עלייה לאויר 31.12.2020

כלל העירייה

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

פיתוח מערכת קיפוד

31/12/2020

15

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

קיימות וחדשנות

עובדי עירייה,
עסקים
תושבים כללי

0-120

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכת סייעות גני ילדים חיבור למערכת מלם

30/06/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 30.6.2020

גני ילדים ,חינוך

עובדי עירייה

0-120

שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות הטלפוניה
במוסדות החינוך
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית

טכנולוגיה

פרויקט החלפת מרכזיות בבתי הספר

31/12/2020

100

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' הסבות

הסבות ב 5 -בתי ספר

טכנולוגיה

מערכת CALL CENTER

31/12/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עליית גרסת WEB

עליית גרסת WEB

טכנולוגיה

שדרוג קומפוזיט לגרסה 7

30/06/2020

48

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

טכנולוגיה

הוספת שרידות למערכת הקומפוזיט

30/06/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז

בתי ספר ,חינוך

ילדים

רחבי העיר

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר

רחבי העיר

ביצוע ב 100%-מעמדות
המחשב בעירייה
עמידה בלו"ז

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

החלפת הטלפונים הישנים בעירייה לטלפוני IP

31/12/2020

120

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' טלפונים

100

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

בניית אתר  DRלמרכזייה העירונית כולל שרת וכ  80טלפוני IP

31/03/2020

95

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

הקמה מוצלחת

הקמה מוצלחת

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

שו"שים בקומפוזיט

31/03/2020

6

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

להשלים מאמיר

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

רכישת חבילות SMS

31/12/2020

85

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הודעות

עד  42,5200הודעות

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

טלפונים

31/12/2020

2

 1092000540טלפונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%ביצוע ועמידה
בתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

243

מחשוב חינוך

1249
1250
1251
1252

שדרוג תשתיות התקשורת
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית במוסדות החינוך
כפר סבא עיר דיגיטאלית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שדרוג תשתיות התקשורת
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית במוסדות החינוך
שדרוג תשתיות התקשורת
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית במוסדות החינוך

טכנולוגיה

הצטיידות רכש מחשוב  -מוסדות החינוך

30/06/2020

800

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

טכנולוגיה

שדרוג מערכת אסיף למערכת PAYSCHOOL

31/12/2020

15

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
מס' הסבות

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
הסבות ב 5 -בתי ספר

טכנולוגיה

מחשב לכל מורה  WIFI -בבתי הספר

01/09/2020

150

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' בתי ספר

ביצוע ב 5-בתי ספר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,מנהל
כספים
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,מנהל
כספים
בתי ספר ,חינוך

טכנולוגיה

חיבור מזכירויות בתי הספר לרשת

31/12/2020

20

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בתי ספר

 34בתי ספר

בתי ספר ,חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
ילדים

6-12

רחבי העיר

ילדים

6-12

רחבי העיר

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

מרכז תמיכה
1253

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1254

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1255

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1256

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1257

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1258

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1259

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1260

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

244

אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית

טכנולוגיה

אבטחת מידע  -התקנת DLP

31/12/2020

24

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

טכנולוגיה

אבטחת מידע  -התקנת MDM

31/12/2020

20

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

טכנולוגיה

שדרוג ואיחוד שרתי  SQLל  2016בגלל סיום תמיכת MICROSOFT
לגירסא 2008

31/12/2020

10

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

טכנולוגיה

בדיקת  DRוגיבויים

31/12/2020

120

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

בדיקה תקינה

בדיקה תקינה

טכנולוגיה

תחזוקת שרתי סיסטם

31/12/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע תחזוקה שוטפת ביצוע תחזוקה שוטפת

טכנולוגיה

שדרוג תחנת העבודה ל  WIN10 – 64ביט  ,אופיס 365

31/12/2020

10

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע תחזוקה שוטפת ביצוע תחזוקה שוטפת

טכנולוגיה

ביצוע סקר – נכסים (לנכסי מידע  ,טכנולוגיות)

31/12/2020

70

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

סיום הסקר

קבלת סקר

טכנולוגיה

מערכת  - NACהקשחת הרשת הפנימית על ידי הורדה או הגבלה
של הרשת לתחנות הקצה על ידי מדיניות הפוליסי בארגון .הותקנה
מערכת  PORTNOXבמסגרת פרוייקט שדרוג קווי התקשורת והחלפת
המתגים

31/12/2020

190

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר מוצלחת

עלייה לאויר 31.12.2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

245

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
אבטחה ,זמינות ונגישות
מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית

טכנולוגיה

מודעות עובדים והדרכות  ,הדרכה ואימון של העובדים לכללי זהירות 31/12/2020
נדרשים  ,במיוחד עבור  PHISHINGגלישה לאתרים חשודים ועוד.

78

1262

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1263

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1264

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1265

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1266

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תפעול מערכות ודיגיטל
1267
1268
1269

1270
1271
1272
1273
1274

246

כפר סבא עיר דיגיטאלית

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר דיגיטאלית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר דיגיטאלית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
73003

מערכות מידע

טכנולוגיה

עמדת הלבנה  -עמדה אחת לכל העירייה

31/12/2020

25

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עמדות

הקמת עמדה 1

טכנולוגיה

חסימת התקנים

31/12/2020

50

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

ביצוע ב 100%-מעמדות
המחשב בעירייה

טכנולוגיה

IPS

31/12/2020

80

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

ביצוע ב 100%-מעמדות
המחשב בעירייה

טכנולוגיה

תוכנה לניהול הדפסות ()paper cut

31/12/2020

20

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

ביצוע ב 100%-מעמדות
המחשב בעירייה

טכנולוגיה

ביטוח סייבר

31/03/2020

108

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

שירות
טכנולוגיה
טכנולוגיה

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה
1261

תאריך לביצוע

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' תרגילים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 1לפחות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תושבים כללי

מתן תמיכה למוסדות חינוך ,חינוך בלתי פורמלי של חיבור מערכות
מרחוק-המשך פעילות סדירה למתן שירותים דיגיטאלים מרחוק
הקמת פלטפורמת  ZOOMלקיום שיחות ועידה-הקטנת מספר
הפגישות בהתאם לנהלים
הקמת  VPNלפי הצורך בהתאם למדיניות עירונית ,כולל חיבור
למערכות מרחוק -יש להציג מיפוי מערכות ושיוך עובדים הזקוקים
לעבודה עם מערכות אלה-יש להציג עלויות ותכנית פעולה כולל
מיפוי עובדים וצורך במערכות
התקנת מערכות ב 20 -מחשבים ניידים לטובת הקמת מוקד
"מהבית"-המשך פעילות סדירה של המוקד העירוני
פעילות שוטפת בזמן חירום -יש להגדיר תורנים  24/7כולל נגיש
ומהיר-המשך פעילות סדירה של המוקד העירוני
מכרז מערכות ליבה

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

30/06/2020

40

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת זוכה

בחירת זוכה לפי לו"ז

כלל העירייה

30/06/2020

65

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר

עלייה לאויר עד ה30.6 -

שירות והסברה ,כלל העירייה

תושבים כללי,
עובדי עירייה
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

30/06/2020

150

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

בחירת זוכה

בחירת זוכה לפי לו"ז

החברה הכלכלית ,קיימות וחדשנות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

כפר סבא עיר דיגיטאלית

שירות

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

שדרוג אתר עירוני

כפר סבא עיר חכמה

טכנולוגיה

מכרז להקמת רשת סיבים אופטיים – טבעות תקשורת א' ו-ב'

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

רחבי העיר

247

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

תקשורת
1287
1288
1289

248

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
גריטת מערכת קודמת
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
גריטת מערכת קודמת

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

איגום מערכות CRM

30/06/2020

10

מערכות מידע

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

איגום מנגנון טפסים מקוונים

30/06/2020

5

73003

מערכות מידע

הוצאות

כפר סבא עיר חכמה

פיתוח תיק תושב

31/12/2020

80

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח תיק תלמיד

31/12/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גרסה

פיתוח תיק עובד

31/12/2020

30

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גרסה

גרסה ראשונה באויר

כפר סבא עיר שירותית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

גריטת מערכת קודמת

גריטת מערכת קודמת

כלל העירייה

תושבים כללי

רחבי העיר

מס' גרסה

גרסה ראשונה באויר

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

גרסה ראשונה באויר

שירות והסברה ,חינוך
שירות והסברה ,מש"א והדרכה

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,הורים
עובדי עירייה

0-120

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות
טכנולוגיה

פיתוח מערכת רישום ילדים לגני ילדים

30/04/2020

50

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

עלייה לאויר

עלייה לאויר 30.4.2020

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך ,הורים

3-6

רחבי העיר

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

חיבור קיוסק תורים למערכת הCRM-

30/06/2020

28

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז

סיום עד ה30.6.2020 -

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

פיתוח ממשקים מערכת  CRMלמערכות הליבה

31/12/2020

100

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

כפר סבא עיר חכמה

טכנולוגיה

פיתוח ממשק מערכת שוע"ל לCRM-

31/12/2020

65

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע פיילוט באגף
אחד
עלייה לאויר מוצלחת

ביצוע פיילוט באגף אחד

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עלייה לאויר 31.12.2020

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

מערכת לניהול הסעות

31/12/2020

60

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

שלב פיתוח

כפר סבא עיר שירותית

טכנולוגיה

מערכת לשיבוץ ילדים לגנים

01/09/2020

40

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

כפר סבא עיר דיגיטאלית

טכנולוגיה

פורטל עובדים  -אפיון צרכים ופיתוח פורטל בהתאם לצורך

31/12/2020

10

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

סיום הפרוייקט
בהצלחה ללא פערים
עלייה לאויר מוצלחת

אפיון ופיתוח גרסה
ראשונית
סיום הפרוייקט בהצלחה
ללא פערים
עלייה לאויר 31.12.2020

בתי ספר ,חינוך ,גני ילדים

ילדים ,נוער ,הגיל
הרך
הגיל הרך ,הורים

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

משאבי אנוש והדרכה ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות ,שירות והסברה

עובדי עירייה

כפר סבא עיר חכמה
כפר סבא עיר שירותית

שדרוג תשתיות התקשורת
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית במוסדות החינוך
אבטחה ,זמינות ונגישות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית מידע ותקשורת – המשכיות
עסקית
שדרוג תשתיות הטלפוניה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל
התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית במוסדות החינוך

טכנולוגיה

החלפת ארונות תקשורת ומתגים בבתי הספר

01/09/2020

80

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' בתי ספר

ביצוע ב 4-בתי ספר

טכנולוגיה

גיבוי  DRתקשורת

31/03/2020

22

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

הקמה מוצלחת

הקמה מוצלחת

טכנולוגיה

שדרוג קווי תקשורת באתרי העירייה לפי הצורך

31/12/2020

25

73003

מערכות מידע

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע תחזוקת מנע
לפי צורך

ביצוע תחזוקת מנע
לפי צורך

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

גני ילדים ,חינוך

בתי ספר ,חינוך

ילדים

עובדי עירייה

3-6

6-12

אגף מחשוב ומערכות מידע

מס'
משימה
1275

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
73003

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר
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כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך ,תרבות ופנאי מגוונים,
איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי ,מבוקר עד ערב ,מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים.
מטרת העל של אגף החינוך היא ליצור תשתית ראויה (אנושית ופיסית) לחינוך איכותי לכל
התלמידות ,התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר .אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי,
סקרן ,תרבותי ,ערכי ,מוסרי ותורם לקהילה .מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס
ערכים אלו ומונחית על ידי העקרונות הבאים:
■ רווחה נפשית  -בבסיס החינוך אנו מציבים את טיפוחו של הפרט והכלתו תוך שימת דגש
על מוגנות ורווחתו הנפשית.
■ הזדמנויות למיצוי אישי  -מתן מענה לשונות ולאפשרויות בחירה מגוונות של מסגרות,
תכניות ותכנים.
■ איכות ומצוינות  -חינוך למצוינות ולהישגיות אקדמית.
■ עדכנות וחדשנות  -התאמת העשייה במסגרות החינוך לשינויים המתרחשים בעולם ,כדי
לאפשר צמיחה אישית ואנושית.
■ אחריות חברתית  -מערכת החינוך מעניקה לבוגריה כלים להכרת המציאות החברתית,
למעורבות ואחריות קהילתית תוך מתן אפשרות להתנסות לעשייה ותרומה לסביבה.
■ העשרה תרבותית  -חינוך לסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח רגישות תרבותית זאת תוך
חשיפת התלמידים לאמנויות שונות :קולנוע ,תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות פלסטית ומחול.
■ זהות יהודית ישראלית  -לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו ,את זהותו
היהודית והישראלית ומכבד את זהות זולתו.

250

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

אגף חינוך

יעדי היחידה לשנת :2020
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין בחינוך העירוני.
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים.
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך
הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלימות.
הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיה  -בפדגוגיה ,בניהול
המידע והידע ו.Big Bata -
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים ייחודיים.
הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך והסדרת רגולציה
מותאמת.
התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף לאתגרים.
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך חברתי.
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני מוביל.
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו.
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך.
קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל מערכת החינוך
העירונית.
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך/מרחבים
עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-
קהילה.
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין.
תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט.
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הנהלת אגף

1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

15/03/2020

תכנית שנתית

חזות העיר ,אחזקה ותפעול

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

בינוי ושיפוץ

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

בינוי ושיפוץ

עדכון הנחייה לתכלול פעולות ניקיון ,שיפוץ ,הנגשה,
התקנות על ידי אגף החינוך-בהתאם לצרכים וביצוע
היחידות העירוניות השונות
הערכות לפתיחת שנת הלימודים --עדכון משמעויות-
המשך שיבוץ תלמידים בכל שכבות הגיל ומשמעויות כ"א
בתיכונים לאור העסקה ישירה
הערכות לפתיחת שנת הלימודים -עדכון משמעויות-
בהתאם לצרכים וביצוע היחידות העירוניות השונות

15/04/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

15/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

רכש

הערכות לפתיחת שנת הלימודים -עדכון משמעויות-קידום 15/04/2020
המשך הבנייה ובחינת תהליכי הרכש וההצטיידות

תכנית שנתית

כלל העירייה

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

בינוי ושיפוץ

בניית חט"ב החדשה  -התאמת לוחות זמנים-יש לבחון
חלופות במידה והפרוייקט לא יסתיים עד המועד המתוכנן

15/04/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

למידה מקוונת באחריות מנהלי בתי הספר ומשרד
החינוך-מדיניות משרד החינוך

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הערכות לבגרויות  -באחריות מנהלי בתי הספר ומשרד
החינוך-מדיניות משרד החינוך

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת צוותי הוראה של התיכנונים  -באחריות מנהלי
בתי הספר ומשרד החינוך-מדיניות משרד החינוך

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת צוותי חוץ -בחינת משמעויות-בהתאם למדיניות

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

שירות

שמירה על קשר יזום עם ההורים והתלמידים  -באחריות
מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

יזום פעילויות למתן שירותים-בהתאם למדיניות ,השפ"ח
מעניק שירותי טיפול בתלמידים ,הורים וצוותים חינוכיים

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

שמירת קשר יזום עם אוכלוסייה מאותרת-בכפוף למדיניות 15/03/2020
משרד החינוך

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

253

1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314

254

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קשר יזום עם משפחות לילדים עם מוגבלויות לפי דרגת
תפקוד (מהקשה אל הקל)-שמירה על קשר רציף ואיתור
צרכים מיוחדים ומתן סיוע
העסקת צוותים בהתאם למדיניות ומשימות ביצוע בבתי
הספר-בהתאם למדיניות משרד החינוך

15/03/2020
15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

תחזוקה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

בינוי ושיפוץ

ביצוע מעקב של אבות הבית למשימות תחזוקה ,שיפוץ
ותפעול-בהתאם לתכנית העבודה וצרכים העולים המשטח
ומקבלים אישור לביצוע
15/03/2020
קבלת החלטה לביצוע משימות שיפוץ ,בינוי והתקנות
במוס"ח-בהתאם לתכנית עבודה ואישור תקציב

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטחון וחירום מתקנים אופציונאלים לשימוש בהתאם למתווה פס"ח-
מדיניות הקצאת מתקנים למשרדי ממשלה ופיקוד העורף

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הקמת מוקד טלפוני ומתן מענה מקוון לפניות בנושאי
חינוך-שמירה על מתן שירותים רציפה לתושב

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חוסן עירוני

קיטנות קיץ  -הערכות בהתאם למדיניות עירייה למתן
מענה חלופי

15/03/2020

תכנית שנתית

כלל העירייה

תושבים כללי

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
12-18

כלל העירייה

 ,6-12 ,3-6 ,0-120רחבי העיר
תושבים כללי,
הגיל הרך ,ילדים 12-18

כלל העירייה

הורים

רחבי העיר

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

סעיף באגף מחשוב

מחשוב ומערכות מידע

סעיף תקציב אינו שייך לאגף החינוך

כלל העירייה

ילדים ,נוער,
צעירים
עובדי עירייה

רחבי העיר

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית מאושרת ומבוצעת
בשנת 2020

ביצוע כל העבודות שנקבעו תחת מחלקת ארגון ומינהל
בתכנית

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

חינוך

תכנית עבודה לשיפוץ ובניית מוסדות חינוך

01/02/2020

0

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

התכנית האסטרטגית לחינוך  -אישור התכנית והמשך
יישום

31/12/2020

0

תכניות עבודה רב שנתיות
תכנית רב שנתית גזירת תכנית עבודה רב
שנתית על פי מתווה שיוסכם ל  3 -שנים הקרובות

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף חינוך
לאתגרים

הטמעת תהליכי עבודה במוקדי המענה לציבור באגף
החינוך

31/12/2021

0

תכנית שנתית

שיפור המענה ואיכותו

שיפור המענה ואיכותו

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות חדשנות
ויזמות
לניהול מידע וידע – big data
התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף בינוי ושיפוץ
לאתגרים

פיתוח תיק תלמיד

31/12/2020

0

תכנית שנתית

01/02/2020

0

תכנית שנתית

השלמת תכנית פיתוח
להקמת תיק תלמיד 2020
השלמת מעבר המשרדים

פלטפורמה מוכנה לתיק
תלמיד לשימוש ב -2021
השלמת מהלך המעבר
למשרדים במשה דיין

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מבנה ארגוני רצוי פועל
בהתאם לתחומי עיסוק
המחלקות

הגדרות תפקיד ועיסוקים
ברורות ונהירות

מעבר ממשרדי העיריה למשרדים ברחוב משה דיין 30
 מבנה שיכיל את כל מחלקות החינוך .והתאמת המבנהלמרחבי עבודה שיתופיים
התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף תכנון ותהליכי הסדרת מבנה ארגוני באופן שיהלום את תחומי עיסוק
המחלקות השונות  -הפרדת מינהל מפדגוגיה
עבודה
לאתגרים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

אגף חינוך

מס'
משימה
1302

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

255

1316
1317
1318
1319

1320

1326

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

1322
1323
1324
1325

1327
1328

256

02/02/2020

0

01/06/2020

0

31/12/2020

0

01/06/2020

0

שיתופי פעולה עם כל המגזרים  :אקדמיה ,רשות מקומית31/12/2020 ,
משרד החינוך ,עסקים.

0

31/12/2020

10

01/06/2020

0

01/02/2020

50

01/06/2020

0

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות חינוך
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
והגילאים
נגישות ,הכלה עיגון מקומם הפיסי של גני חינוך מיוחד
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ושילוב
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
ניהול מערך של כ"א בחינוך באמצעות טכנולוגיה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות טכנולוגיה
מתקדמת
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הרחבת היצע נתיבי החינוך  -תכנון בית ספר פרוגרסיבי
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
נוסף
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
התאמת מדיניות ההיסעים לצרכים ומאפיינים של מערכת
חינוך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
החינוך ויעדיה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1321

הקמת מרכז מצויינים ומחוננים (איתור מבנה בטווח קצר
לשנת תשפ"א ואיתור מבנה לטווח ארוך)

01/02/2020

0

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

שיתופיות

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו

חינוך

הכשרת צוות מנהלי מחלקות באגף החינוך  -קיום 6
מפגשי העצמה ופיתוח

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

שירות

הטמעה מלאה של שימוש במערכת  crmבקרב כל עובדי
אגף החינוך
העסקת יועץ מלווה למיקסום הכנסות ממינהל הפיתוח
לבנייה והרחבת מוס"ח

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין

הכנסות
שירות

השלמה ל  100% -שימוש בטפסים מקוונים ופניות
מקוונות של ערעורים ברשות
הסדרת נושא קבלת הקהל באופן שבו  50%מקבלת הקהל 01/06/2020
תהיה באמצעות מע' לזימון תורים

שירות

 95%רישום אינטרנטי לכל מוסדות החינוך בהדרגה

01/06/2020

0

שירות

 90%מענה טלפוני בכלל יחידות האגף

01/06/2020

0

שירות

 75%עמידה בזמני תקן למענה לתושב בסוף שנת עבודה

01/06/2020

0

שירות

1811000783

1811000786

השתלמויות

יעוץ כלכלי

0

הוצאות

הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
שנתית
תכנית רב שנתית מציאת מבנה לשנת תשפ"א מציאת מבנה זמין לתשפ"א תלוי החלטות
ומבנה עתידי קבוע לאחר
מכן למרכז מצויינים.
 20גני חנ"מ מקובעים על פי  20גני חנ"מ מקובעים על
תכנית שנתית
פי תכנון מראש
תכנון מראש
נוכחות כל סייעות העירייה נוכחות כל סייעות העירייה
תכנית שנתית
באופן ממוחשב
באופן ממוחשב
תכנון ,ובקשה להכרה
תכנית רב שנתית תכנון ,ובקשה להכרה
ממשרד החינוך  -תכנית
ממשרד החינוך  -תכנית
מאושרת
מאושרת
התייעלות בהיסעים
התייעלות בהיסעים
תכנית שנתית
ובתקציבים המוזרמים לטובת ובתקציבים המוזרמים
לטובת היסעים לתלמידי
היסעים לתלמידי העיר
העיר
תכנית רב שנתית קידום פרויקטים משותפים קידום פרויקטים משותפים
שמקודמים יחד עם המגזרים שמקודמים יחד עם
המגזרים
 6מפגשים
 6מפגשים
תכנית שנתית

שימוש מלא במע'  crmכל שימוש מלא במע'  crmכל
תכנית שנתית
עובדי האגף
עובדי האגף
מיקסום הכנסות ממינהל
מיקסום הכנסות ממינהל
תכנית שנתית
הפיתוח לטובת בינוי והרחבה הפיתוח לטובת בינוי
והרחבה
 100%שימוש בטפסים
 100%שימוש בטפסים
תכנית שנתית
מקוונים לערעור
מקוונים לערעור
מדור רישום ושיבוץ בתי ספר מדור רישום ושיבוץ בתי
תכנית שנתית
ספר יקבל קהל באמצעות
יקבל קהל באמצעות מע'
מע' לזימון תורים
לזימון תורים
תכנית רב שנתית  10בתי ספר רושמים בצורה  10בתי ספר רושמים בצורה תקציב אגף מחשוב
מקוונת
מקוונת
 90%מענה טלפוני בכלל
תכנית רב שנתית  90%מענה טלפוני
יחידות האגף
תכנית רב שנתית  75%מענה טלפוני בכל
יחידות האגף

ספר תכנית עבודה

סעיף באגף מחשוב

עיריית כפר סבא 2020

 75%מענה טלפוני בכל
יחידות האגף

החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה ,
הנדסה ,הנדסה

ילדים ,נוער,
צעירים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

ועד הורים ,משרדי ממשלה  ,אחר

הגיל הרך ,ילדים 3-6

בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה

בתי ספר ,גני ילדים

ילדים ,נוער,
צעירים

12-18 ,6-12

אחר

נוער ,ילדים,
אנשים עם
מוגבלות

 ,12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
40-62 ,18-40

החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה ,
כלל העירייה

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
18-40 ,12-18
נוער ,צעירים,
הורים
עובדי עירייה

חינוך

עובדי עירייה

חינוך
חינוך

הגיל הרך ,ילדים40-63 ,18-40 ,
נוער ,צעירים,
הורים
40-64 ,18-40
הורים ,הורים

רחבי העיר

חינוך

הורים

40-65 ,18-40

רחבי העיר

חינוך

הורים

40-66 ,18-40

רחבי העיר

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים

רחבי העיר

חינוך

חינוך

אגף חינוך

מס'
משימה
1315

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

257

1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341

258

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת מלווה חיצוני חינוכי לפדגוגיה חדשנית

01/03/2020

100

שיתופיות

הידוק יחסי גומלים עם הנהגת ההורים העירונית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

חינוך

גיבוש הנהגה חינוכית עירונית בצוות עיר כולל

31/12/2020

0

תכנית שנתית

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
מקצועי עירוני מוביל
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

תכניות פדגוגיות
ואחרות

מפגשים דו שבועיים עם יו"ר פגישות סדירות לאורך
השנה ,בין  12-24לשנה
הנהגת ההורים
קיום  4מפגשים בהיקף רחב קיום  4מפגשים בהיקף רחב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים
40-66 ,18-40
הורים

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
נוער ,צעירים,
הורים
הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-18
צעירים ,נוער

רחבי העיר

חינוך

רחבי העיר
רחבי העיר

חינוך

 2ימי עיון  -כולל לינה כל מובילי מערכת החינוך העירונית 01/03/2020
(מנהלי יסודי/על יסודי/אשכולות גנים)

70

1811000756

תכניות פדגוגיות
ואחרות

הוצאות

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות חינוך
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
חינוך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי חינוך
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
חינוך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

העסקת יועץ חיצוני לקידום מרחבים לימודיים בהתאמה
להגשת קולות קוראים

31/12/2020

60

1811000756

תכניות פדגוגיות
ואחרות

הוצאות

פעולות

31/12/2020

50

1811000440

תשלום פריצות

הוצאות

התייעלות תקציבית
תכנית רב שנתית התייעלות תקציבית
בהסתמך על ניהול נתוני כ"א בהסתמך על ניהול נתוני
כ"א מיטבי
ותלמידים מיטבי
עד  100%עמידה בתקציב
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

חינוך

כיבוד

31/12/2020

20

1811000511

כיבודים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-19
צעירים ,נוער

העשרת ידע מקצועי

31/12/2020

5

1811000522

ספרים ועתונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-20
צעירים ,נוער

רחבי העיר

פרסום מידע על רישום ושיבוץ במערך בתי הספר

31/12/2020

85

1811000550

פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-21
צעירים ,נוער

רחבי העיר

מיכון ועיבוד

31/12/2020

1,960

1811000570

מנהל חינוך מיכון
ועיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-22
צעירים ,נוער

רחבי העיר

עזרה ראשונה

31/12/2020

7

1811000755

עזרה ראשונה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-23
צעירים ,נוער

רחבי העיר

הוצאות אחרות

31/12/2020

0

1811000780

הוצאות אחרות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-24
צעירים ,נוער

רחבי העיר

הוצאות שונות

31/12/2020

53

1811000782

הוצאות שונות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-25
צעירים ,נוער

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

חינוך

רחבי העיר

תכנית רב שנתית קיום  2ימי עיון להנהגה
החינוכית בעיר

הוצאות

קיום  2ימי עיון להנהגה
החינוכית בעיר

בעלי עניין

קהל יעד

חינוך

אגף חינוך

מס'
משימה
1329

מטרה עירונית

מס' סעיף
תקציבי
1811000756

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית קידום רעיון חינוך שיתופי
בבתי הספר

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
קידום רעיון חינוך שיתופי
בבתי הספר

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

259

1343
1344
1345
1346
1347
1348

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
והגילאים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

חינוך

השתלמויות

31/12/2020

30

מס' סעיף
תקציבי
1811000783

השתלמויות

חינוך

מוקד חינוך 24/7

31/12/2020

478

חדש

מוקד חינוך 24/7

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

יעוץ כלכלי

31/12/2020

275

1811000786

יעוץ כלכלי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

הוצאות כנגד הרשאות

31/12/2020

500

1811000931

הוצאות כנגד
הרשאות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

פורטל חינוך

31/12/2020

145

54001

פורטל

הוצאות

תכנית רב שנתית תכנית מאושרת ומבוצעת
בשנת 2020

חינוך

יוזמות

31/12/2020

315

55002

יוזמות

הוצאות

תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי הכנסות

חינוך

בניית חטיבת ביניים חדשה  -אכלוס 09/2020

31/08/2020

43,000

56020

הקמת חטיבת
ביניים

הוצאות

תכנית שנתית

חטיבה בנוייה ב -
 01.09.2020ומוכנה

מקסום הכנסות ,בקרת נתונים וליווי
חשבונאי למוסדות חינוך

בעלי עניין

קהל יעד

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-26
צעירים ,נוער

רחבי העיר

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-27
צעירים ,נוער

רחבי העיר

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,0-3 ,
12-28
צעירים ,נוער

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1342

מטרה עירונית

יעד אגפי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

ביצוע כל העבודות שנקבעו
בתכנית

חטיבה בנוייה ב -
 01.09.2020ומוכנה

כלל העירייה

נוער

12-18

רחבי העיר

מנהל חינוך
1349
1350
1351
1352
1353
1354

260

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

31/12/2020

5,230

1811000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

420

1811000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

350

1811000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

61

1811000210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

החזר מחברת הביטוח

31/12/2020

0

1311000540

החזר מחברת
הביטוח

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הרשאות משרד החינוך

31/12/2020

-500

1311000920

הרשאות משרד
החינוך

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

261

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

1355

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

חדשנות
ויזמות

ייעול מערך התקשורת עם צוותים והורים

31/12/2020

41

1812000750

1356

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

בריאות

ליוויי ילדי האלרגיה וההזנה בגנים על ידי דיאטנית

31/12/2020

144

1812500780

גני ילדים

1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

262

שירותי מוקד גני
ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

הזרמת מידע יזום לשיתוף
והסברה

הזרמת מידע יזום לשיתוף
והסברה

הוצאות

תכנית שנתית

שירות והסברה

הגיל הרך ,ילדים ,12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
40-62 ,18-40
נוער ,צעירים,
הורים
רחבי העיר
3-6
הגיל הרך

פיתוח ההון
האנושי

פתיחת קורס סייעות חינוכיות ( )20-25מטעם השלטון
המקומי ומכללה למורים (בית ברל /סמינר הקיבוצים)

31/07/2021

30

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 20-25משתתפות ,שנתיים

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

השתלמות חינוך מודע מגדר למובילות גן  5 -מפגשים.

31/08/2020

1

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 25משתתפות  5 ,מפגשים

קידום מעמד האישה  ,גני ילדים

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

ללמוד לחיות ביחד בשיתוף

0 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 20משתתפות 40 ,שעות

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

הכשרה לסייעות בנושא התמודדות עם בעיות התנהגות
בשיתוף השפ"ח.

3 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 20משתתפות 40 ,שעות

חינוך

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

הדרכת לעזרה ראשונה לסייעות בשיתוף מד"א ומשאבי
אנוש.

0 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 20משתתפות 20 ,שעות

פיתוח ההון
האנושי

הדרכה למובילות גן בנושאי חינוך שונים אחת לחודש.

0 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

הוצאות

דיאטנית  -דריה

גני ילדים

עובדי עירייה

תכנית שנתית

מס' משתתפות +מס'
מפגשים

 30משתתפות 15 ,שעות

גני ילדים

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

הכשרת  10סייעות מובילות אשכול בשיתוף משרד החינוך31/08/2020 .

1

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

 10משתתפות

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

יום למידה והערכות משותף לצוותים חינוכיים אוגוסט 31/08/2020 .20

38

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

 20משתתפות

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

יום סיכום שנת לימודים לסייעות וגננות

15 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפות

 480סייעות 220 ,גננות

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

פיתוח ההון
האנושי

שיתופי פעולה במחלקה ושירות לציבור.

10 30/06/2020

1812300520

השתלמויות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 10משתתפים

גני ילדים

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

263

1368
1369
1370
1371
1372
1373

1374
1375
1376
1377
1378
1379

264

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
כלל תושביה ובאיה
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
התושבים
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
לבין מערכות החינוך המשלימות
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
לבין מערכות החינוך המשלימות
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
לבין מערכות החינוך המשלימות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
לבין מערכות החינוך המשלימות
והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

נגישות ,הכלה תוכנית עבודה ייחודית משותפת גן כחל וגן סופית  -חינוך 31/12/2020
מיוחד וחינוך רגיל לצורך שילוב מיטבי וארגון חיים
ושילוב
משותפים במהלך השנה והטמעת התכנית ,כנס ראשון
20.11.19
31/08/2020
תוכנית מעגן  -איתור ילדים ליקויי למידה
חינוך

180

1812200750

2

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית אחוז הטמעה ושותפות של
הגננות

פרוייקט איתור
לקויות למידה בגנים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גני ילדים דו"ח הערכה
שפ"ח

מדעים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גינות ירוקות בגנים

הקמת  11גינות ירוקות
בחצר הגן

מיחשוב והצטיידות
חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גני ילדים שיקבלו ברקו
ומחשב

 6גני חובה יקבלו ברקו
ומחשב

הוצאות

תכנית שנתית

מס' גנים

משוב מהגננות

סעיף חדש

תכנית שנתית

דיווח מהגנים

דיווח מהגנים

סעיף חדש

תכנית שנתית

ילדי הגן יבקרו בחווה13 ,
גנים  4מפגשים כל אחד

ילדי הגן יבקרו בחווה

משרדי ממשלה

 2מפגשי פיקוח

קבלת החלטות לגבי
הרצפים

משרדי ממשלה

הגיל הרך

 10ילדים ישתלבו כמחויבות
אישית בגנים

נוער צעירים וקהילה

הגיל הרך

3-6

קיימות וחדשנות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

השתלמויות

הערות

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

בשיתוף עם השפ"ח

חינוך

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

סעיף חדש

קיימות וחדשנות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

12-18 ,3-6

רחבי העיר
רחבי העיר

חינוך

השנה יתווספו  11גנים שבהם גינה ירוקה בחצר הגן
והחצר כמרחב חקר.

31/08/2020

44

טכנולוגיה

 6גני חובה יקבלו ברקו ומחשב.

31/08/2020

40

חינוך

 4גנים יקבלו תוכנית חדשנית של פיתוח תחום אינטגרטיבי 31/08/2020
הנדסה ,מדעים ,אומנות ומתמטיקה.

40

מדעים

חינוך

 2גנים פעילים בפארק בזריעה ושתילה וטיפוח גאופיטים
 -אלמוגן ותומר.

31/08/2020

0

מדעים

חינוך

ילדי גן חובה יבקרו  4פעמים בשנה בחווה החקלאית עפ"י 31/08/2020
תכנית העבודה לנושא זה.

52

חינוך

ביסוס תוכנית עבודה לרצפים ומעברים בין גן לא' תיאום 31/08/2020 2
מפגשי פיקוח לגני ילדים ויסודי.

0

תכנית שנתית

חינוך

שילוב נוער כמחויבות אישית בגני הילדים  10 -בני נוער
לפחות.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

ביסוס שיתופם של נערים
בגני הילדים

חינוך

ביקור של  10גנים בארט קיימא.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

חינוך

 4מפגשים במהלך השנה של מחלקת גני ילדים והחינוך
המיוחד בשיתוף משרד החינוך למעקב שילוב תלמידים
בחינוך הרגיל.
פיתוח התוכנה לשיבוץ סייעות גם בחופשות (סנסורי)

31/08/2020

0

תכנית שנתית

31/03/2020

0

תכנית שנתית

31/08/2020

0

תכנית שנתית

 10גנים יצאו על בסיס סעיף ביקור בארט קיימא.
טיולים לארט קיימא בשיתוף
הפיקוח.
 4מפגשים של מחלקת גני  4מפגשים של מחלקת גני
ילדים עם הפיקוח למעקב ילדים עם הפיקוח למעקב
ובקרה.
ובקרה.
פיתוח תוכנה עד מרץ  2020התוכנה תהיה פעילה בפסח בשיתוף עם מערכות מידע
2020
 50%מהסייעות מעבירות
 50%מהסייעות מעבירות
אישורי מחלה באמצעות
אישורי מחלה באמצעות
המחשב.
המחשב.

טכנולוגיה

תכנון ותהליכי הטמעת תהליך העברת אישורי המחלה בקרב הסייעות
באמצעות הטלפון.
עבודה

52003

1812200781

עיר בריאה גני ילדים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

סעיף טיולים ,באחריות מנהלת הגן

אגף חינוך

מס'
משימה
1367

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1812300520

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%הטמעה ושותפות
של הגננות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

265

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

266

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
ובין ההורים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
ובין ההורים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
ובין ההורים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

טכנולוגיה

הגדרה והוספה תפקידים נוספים במערכת סנסורי כמו
סייעות תגבור ,סייעות נוספות ,חינוך מיוחד וכו'.
מספר גנים נוספים יפעלו במרחב הציבורי.

31/08/2020

0

31/08/2020

4

חינוך

הפיכת גן יקינטון לגן אנטרופוסופי( .ראה שינוי והטמעה
של סביבת למידה)
מפגשים קבועים של צוות עיר  6 -פעמים בשנה

31/08/2020

0

31/08/2020

0

שיתופיות

 3מפגשים במהלך השנה עם מנהלות אזור ,מנהלות
אשכול ופיקוח.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

שיתופיות

 3מפגשים עם וועד גננות.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

מפגשים מתקיימים

שיתופיות

מפגשים קבועים אחת לשבועיים עם מחלקת תכנון פיתוח 31/08/2020
ומנהל.

0

תכנית שנתית

מפגשים מתקיימים

מפגשים מתקיימים

חינוך

חינוך מיוחד  -ראה סעיף העמקת רצפים.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

מפגשים מתקיימים

מפגשים מתקיימים

משרדי ממשלה

חינוך

מפגשים קבועים עם וועד הורים.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

וועדה מתקיימת

וועדה מתקיימת

ועד הורים ,גני ילדים

הגיל הרך

שיתופיות

וועדה משותפת לרישום ושיבוץ.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

וועדה מתקיימת

וועדה מתקיימת

ועד הורים ,גני ילדים

הגיל הרך

3-6

שיתופיות

העברת מידע להנהגת הורים באירועים חריגים.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

ניהול אירועים

ניהול אירועים

ועד הורים ,גני ילדים ,משרדי ממשלה הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חינוך

התנהלות כלכלית עצמאית של מנהלות הגן והסדרת
כרטיסי אשראי לצורך התנהלות כלכלית נוחה.
שיתוף מנהלות הגן בתהליכי השיפוץ והשדרוג של גני
הילדים בכל אחד מהשלבים.

31/08/2020

0

תכנית שנתית

31/08/2020

0

תכנית שנתית

כרטיסי אשראי הם כלי
לניהול כספים בגן.
שותפות לתהליך

כרטיסי אשראי הם כלי
לניהול כספים בגן.
שותפות לתהליך

מנהל כספים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

אחזקה ותפעול

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

התאמת הנהלים והשגרות בגני הילדים לחוזר מנכל על ידי 31/08/2020
מנהלות אשכולות

0

תכנית שנתית

מפגשי אשכול מתקיימים

מפגשי אשכול מתקיימים

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חינוך

שיתופיות

שיתופיות
חינוך

1812300930

הצטיידות גני ילדים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הערות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
שנתית
בשיתוף עם מערכות מידע
פיתוח תוכנה עד מאי  .2020הוגדרו תפקידים נוספים
תכנית שנתית
במערכת שיבוץ סייעות.
דיווח מהשטח על  2גנים
דיווח מהשטח על  2גנים
תכנית שנתית
במרחב הציבורי.
במרחב הציבורי.
הסבה לגן אנטרופוסופי  -גן הסבה לגן אנטרופוסופי  -גן
תכנית שנתית
אזורי.
אזורי.
מפגשים מתקיימים
מפגשים מתקיימים
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

קיימות וחדשנות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מפגשים מתקיימים

מפגשים מתקיימים

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מפגשים מתקיימים

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1380

מטרה עירונית

יעד אגפי

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

267

1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407

268

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה
בכל מערכת החינוך העירונית
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

תחום עירוני

משימה

פיתוח ההון
האנושי

מנהלות אשכול משתלמות בייעוץ ארגוני לניהול והעצמת
צוותים ומנהיגות חינוכית ומעבירות את הידע במפגשי
האשכול במהלך השנה.
הנחיית מנהלת הגן לניהול הצוות שלה וניהול הכספים ע"י 31/08/2020
מנהלות המרחב החינוכי במהלך השנה.

חינוך

תאריך לביצוע

תקציב

31/08/2020

0

משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

0

תכנית שנתית

הנחייה מתקיימת

הנחייה מתקיימת

מנהל כספים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

31/08/2020

0

תכנית שנתית

השתלמות מנהלות אשכול

השתלמות מנהלות אשכול

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

31/08/2020

140

תכנית שנתית

0

תכנית שנתית

גיוס מנתחות התנהגות
נוספות  +מנתחת התנהגות
קיימת.
שביעות רצון של הגננות
ושת"פ.

 1משרה שמועסקות 2
מנתחות התנהגות.

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

שביעות רצון של הגננות
ושת"פ.

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

0

תכנית שנתית

מפגשים קבועים עם מנהלות  4פעמים בשנה.
אשכול.

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

השתלמות למוקד עם
השתלמות למוקד עם
מחלקת שירות .עליה באחוז מחלקת שירות .עליה באחוז
המענה הטלפוני.
המענה הטלפוני.

בשיתוף עם אגף שירות

גני ילדים ,שירות והסברה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

בשיתוף עם מערכות מידע

גני ילדים ,מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

בשיתוף עם מערכות מידע

גני ילדים ,מחשוב ומערכות מידע

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

סעיף שכר

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

באחראיות אביבה מנהלת המחלקה

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

גני ילדים

עובדי עירייה

גני ילדים

חינוך

היכרות עם מודל (אפרת) בתוך מפגשי האשכול ע"י
מנהלות האשכול.

כוח אדם

העסקת  2מנתחות התנהגות במחלקת גני ילדים שיתנו
מענה להתמודדות עם התנהגויות חריגות של ילדים בגני
הילדים 2( .חצאי משרות)
31/08/2020
טיפול בפניות של גננות ע"י צוות מחלקת גני ילדים על
מנת לפתח תחושת מוגנות ורווחה נפשית בקרב הצוות
החינוכי.
חיזוק הקשרים החינוכיים עם מנהלות אשכול והמפקחות 31/08/2020
(מפגשים קבועים)

חינוך
שיתופיות
פיתוח ההון
האנושי
טכנולוגיה
טכנולוגיה
חינוך

מס' סעיף
תקציבי

1812100110

שכר מינהל גני
ילדים

הכשרה לצוות המוקד בגני הילדים למתן מענה יעיל ומהיר 01/01/2020
ע"י אגף שירות.
31/08/2020

0

תכנית שנתית

31/08/2020

0

תכנית שנתית

31/08/2020

800

31/08/2020

0

31/08/2020

120

1812202110

שעות נוספות

הוצאות

10

פיתוח מענה טכנולוגי להיעדרות סייעות בשיתוף אגף
המחשוב.
פיתוח תוכנה לשיבוץ סייעות בחופשות (ראה מטרה ב
) big data
ביצוע תוכנית מג"ן ב  6גנים הפקת מסמך בשיתוף
השפ"ח.

1812100130

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

סייעות מגן

הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
השתלמות מתקיימת
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון ותהליכי הגדרת תפקידים מחודשת במדור צוותים לאור הצמצום
בכח אדם.
עבודה
תוספת מנהל איזור רביעי חלוקת העיר ל  4אזורים תוך
כוח אדם
הגדרת תפקיד מחודשת לאור השינויים הפרסונאליים.
העלאת מודעות לנושא זהירות בדרכים בגיל הרך
חינוך

סעיף שכר

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020

4

1812300781

זהב בגן

הוצאות

תכנית שנתית

עידוד אוריינות שפתית בקרב ילדי הגנים

31/12/2020

60

1812000780

פרויקט ספריית
פיג'מה

הוצאות

תכנית שנתית

חינוך

התוכנה מוכנה עד ינואר
.2020
דו"ח שימסר ע"י השפ"ח
ליאת דותן.

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל איזור נוסף

התוכנה מוכנה עד ינואר
.2020
דו"ח שימסר ע"י השפ"ח
ליאת דותן.

הערות

 4מנהלי אזורים המחולקים סעיף שכר
בעיר.

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1394

מטרה עירונית

יעד אגפי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
השתלמות מתקיימת

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

269

1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420

270

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חשמל

הוצאות חשמל בגנים

31/12/2020

300

מס' סעיף
תקציבי
1812200430

חשמל

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח

31/12/2020

0

1812200440

בטוח

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אספקת חומרים לגני היול"א לעבודה חינוכית

31/12/2020

630

1812200740

חומרי עבודה

הוצאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מילוי מקום לסייעות/גננות נעדרות

31/12/2020

55

1812200752

שרותי סייעות
מחליפות

הוצאות

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

גננות מדינה מקביל

31/12/2020

12,375

1812200760

גננות מדינה מקביל

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאה מול גביית תשלומי הורים לפי סעיף שירותים
מרצון

31/12/2020

873

1812200782

הוצאות שירותים
מרצון

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תל"ן על פי גבייה מהורים

31/12/2020

1,600

1812201750

ריתמוסיקה פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חשמל

הוצאות חשמל בגנים

31/12/2020

280

1812300430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח גנים

31/12/2020

0

1812300440

בטוח

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אספקת חומרים לגני היול"א לעבודה חינוכית

31/12/2020

580

1812300740

חומרי עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מילוי מקום לסייעות/גננות נעדרות

31/12/2020

18,751

1812300760

גננות עובדות מדינה

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חשמל

חשמל

31/12/2020

420

1812500430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטחון וחירום שמירה

31/12/2020

1,200

1812500750

שמירה

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר
רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

אגף חינוך

מס'
משימה
1408

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

271

1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433

272

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מילוי מקום לסייעות/גננות נעדרות

31/12/2020

45

מס' סעיף
תקציבי
1812500752

הוצאות

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תכנית אפוני -הזנת תלמידים ביול"א

31/12/2020

10,920

1812500753

הזנה יולא

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קבלניות נוספות

31/12/2020

100

1812500754

קבלניות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

החברה לתרבות ופנאי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

גני יול"א מופעלים עלידי החברה לתרבות ופנאי

31/12/2020

13,500

1812500755

הוצאות יול"א
חברה לפנאי

הוצאות

החברה לתרבות ופנאי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קייטנות המופעלות על ידי החברה לתרבות ופנאי

31/12/2020

0

1812500756

הוצאות קייטנה
חברה לפנאי

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

יולא גננות מדינה

31/12/2020

0

1812500760

יולא גננות מדינה

תכנית שנתית

הגיל הרך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

יום לימודים ארוך

31/12/2020

781

1812500780

יום לימודים ארוך

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

רכישות מיוחדות

31/12/2020

500

1812500930

רכישות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תל"ן על פי גבייה מהורים

31/12/2020

462

1812520750

חוג תנועה

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קייטנות שמופעלות על ידי החב' לתרבות ופנאי בחגים

31/12/2020

1,080

1812810750

הפעלת ניצנים
בחופשה

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קיטנה ציבורית גני ילדים

31/12/2020

20

1812820750

קיטנה ציבורית גני
ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הפעלת קייטנות יולי

31/12/2020

4,600

1812821750

הפעלת קייטנות יולי

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטחון וחירום שמירה בחופשת יולי

31/12/2020

320

1812821751

שמירה בחופשת
יולי

הוצאות

תכנית שנתית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

שירותי סייעות
מחליפות יולא

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

החברה הכלכלית

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1421

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

273

1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446

274

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר מינהל גני ילדים

31/12/2020

2,440

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

ריתמוסיקה

31/12/2020

1,270

1812201210

ריתמוסיקה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

סייעות מגן

31/12/2020

810

1812202110

סייעות מגן

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

סעיות חנ"מ טרום חובה

31/12/2020

0

1812310110

סעיות חנ"מ טרום
חובה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

תנועה

31/12/2020

864

1812520210

תנועה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה

31/12/2020

0

1812600110

שכר פסיכולוגים
פרויקט לקויי למידה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר מינהל גני ילדים

31/12/2020

2,130

1812100110

שכר מינהל גני
ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

180

1812100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

130

1812100140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר סייעות חובה

31/12/2020

12,500

1812200110

שכר סייעות חובה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

140

1812200130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

סייעות חובה זמניים

31/12/2020

440

1812200210

סייעות חובה זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר סיעות בגני חנ"מ חובה

31/12/2020

5,880

1812210110

שכר סיעות בגני
חנ"מ חובה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שכר מינהל גני
ילדים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1434

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1812100110

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

275

1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459

276

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

31/12/2020

16,470

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

200

1812300130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים טרום

31/12/2020

450

1812300210

זמניים טרום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

סעיות חנ"מ טרום חובה

31/12/2020

1812310110

סעיות חנ"מ טרום
חובה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר גננות

31/12/2020

5,860

1812500110

שכר גננות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

גננות שעות נוספות

31/12/2020

350

1812500130

גננות שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים יום לימודים ארוך

31/12/2020

1,080

1812500210

זמניים יום לימודים
ארוך

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

250

1812510130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר מינהל יולא

31/12/2020

386

1812530110

שכר מינהל יולא

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות מנהל יולא

31/12/2020

50

1812530130

שעות נוספות מנהל
יולא

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה

31/12/2020

0

1812600110

שכר פסיכולוגים
פרויקט לקויי למידה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

מועדוניות חינוך מיוחד

31/12/2020

860

1812611110

מועדוניות חינוך
מיוחד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר שמרגנים

31/12/2020

265

1817120110

שכר שמרגנים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

משכורת ושכר
משולבי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1447

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1812300110

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

277

1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472

278

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר שמרגנים זמניים

31/12/2020

1,160

שכר שמרגנים
זמניים

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

פרויקט ספריית פיג'מה

31/12/2020

-60

1312000220

פרויקט ספריית
פיג'מה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת תלמידי חוץ

31/12/2020

-300

1312200410

אגרת תלמידי חוץ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות שירותים מרצון

31/12/2020

-873

1312200411

הכנסות שירותים
מרצון

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות בסייעות חובה

31/12/2020

-10,035

1312200920

השתתפות בסייעות
חובה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרים ממשלה

31/12/2020

-73

1312200921

חומרים ממשלה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

גננות מדינה מקביל

31/12/2020

-12,375

1312200928

גננות מדינה מקביל

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות תל"ן

31/12/2020

-2,708

1312201410

הכנסות תל"ן

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

שכר למוד גני ילדים

31/12/2020

-140

1312300410

שכר למוד גני ילדים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות הממשלה לגני טרום גננות

31/12/2020

-17,000

1312300920

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות סייעות טרום חובה

31/12/2020

-11,000

1312300921

השתתפות
הממשלה לגני טרום
גננות
השתתפות סייעות
טרום חובה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות בגין הוצ' תפעול

31/12/2020

-1,600

1312310923

הכנסות בגין הוצ'
תפעול

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

יולא גני ילדים

31/12/2020

-35,000

1312500410

יולא גני ילדים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1460

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1817120210

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

279

1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481

שפ"ח
1482
1483
1484
1485

280

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא

31/12/2020

-100

מס' סעיף
תקציבי
1312500490

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים ניצנים בחופשה

31/12/2020

-80

1312810420

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות התמ"ת בצהרונים

31/12/2020

-200

1312500990

השתתפות התמ"ת
בצהרונים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה

31/12/2020

-1000

1312810920

הכנסות ממשלה
ניצנים בחופשה

הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

קייטנות ציבוריות

31/12/2020

-20

1312820420

קייטנות ציבוריות

הכנסות

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים קייטנות יולי

31/12/2020

-7300

1312821420

הכנסות מהורים
קייטנות יולי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

רכש

כלים מכשירים וציוד

31/12/2020

45

1812200780

כלים מכשירים וציוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הוצאות שונות הוצאות שירותים מרצון

31/12/2020

873

1812200782

הוצאות שירותים
מרצון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הוצאות שונות ריתמוסיקה פעולות

31/12/2020

1,600

1812201750

ריתמוסיקה פעולות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר

הכנסות

שירות פסיכולוגי משלים במחיר מדורג לילדי גנים ובתיי
ספר

31/12/2020

רווחה

תכנית מלקות ללמידה  -הובלת החלקים הפסיכולוגיים
של התכנית ביחד עם היועצות בבתי הספר ב בחטיבות
שותפות בהנחית קבוצות מנהלי בתי ספר בכל שכבות
הגיל
מיון ילדים חדשים הנכנסים למערכת ,מעקב ,ליווי
המשפחות בתהליך הקליטה ,האבחון וההשמה .בנפרד
לגנים ,לבתי ספר יסודיים ,חטיבות ותיכונים .כולל ליווי
ילדים כפרסבאים הלומדים במסגרות מחוץ לעיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

רווחה

שירות פסיכולוגי
משלים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

-170

רווחה

1317300220

הכנסות עבור
החלפות בתאגיד
הפנא
הכנסות מהורים
ניצנים בחופשה

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

הכנסות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

מתן מענה למרבית הפונים

הישארות בטיפול של מרבית
המטופלי

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

השתתפות של השפ"ח
במרבית חטיבות ה ביניים
השתתפות מלאה

שינוי בתפיסת התקציב של
הצוותים
השתתפות מלאה

בתי ספר ,גני ילדים
בתי ספר ,גני ילדים

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1473

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

281

1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497

1498

282

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
רווחה

ליווי משפחות ילדים עולים חדשים במערכת החינוך

31/12/2020

20

ביצוע אבחונים והערכות לילדי חינוך מיוחד ושותפות
בהחלטות לגבי מסגרות המשך

31/05/2020

0

תכנית שנתית

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

פגישות עם הגננת ,היכרות עם כל ילד ומשפחתו,
השתתפות בתל"א

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר מפגשים

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

רווחה

התערבויות והדרכות של המשפחות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

רווחה

ייעוץ וליווי הצוות בהתמודדויות השונות בגן

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

שיתופיות

איתור ילדים עם קשיים והפנייתם לגורמי טיפול בקהילה
(המכון להתפתחות הילד וכו') הערכות ואבחונים לקראת
המעבר לשנת הלימודים תשפ"א עפ"י צורך
קיום הדרכות הורים

31/05/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

31/12/2020

0

תכנית שנתית

 2הדרכות לפסיכולוג

 2הדרכות לפסיכולוג

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
תחזוקה

איתור ילדים עם קשיים שונים והפנייתם לגורמי טיפול
בקהילה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

רכישות ותפעול שוטף שפ"ח

31/12/2020

0

תכנית שנתית

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

תחזוקה

רכישות ותפעול שוטף שפ"ח

31/12/2020

0

תכנית שנתית

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

תחזוקה

רכישות ותפעול שוטף שפ"ח

31/12/2020

0

תכנית שנתית

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

רווחה

קיום התכנית ב  23 -גני טט"ח וטרום חובה כולל צוות
של  2פסיכולוגיות מובילות ,מרפאה בעיסוק וקלינאית
תקשורת  -איתור עומק של ילדים עם קשיים והפנייתם
לטיפול תכנית מעגן
הכשרת הגננות ובניית תכנית טיפולית בגן

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הצלחה באיתור מרבית ילדים הצלחה באיתור מרבית
מתקשים והפנייתם לגורמי ילדים מתקשים והפנייתם
לגורמי טיפול
טיפול

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הצלחה באיתור מרבית ילדים הצלחה באיתור מרבית
מתקשים והפנייתם לגורמי ילדים מתקשים והפנייתם
לגורמי טיפול
טיפול

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

אבחונים לעולים
חדשים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
על פי צורך

בעלי עניין

קהל יעד

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

 10מפגשים

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

אגף חינוך

מס'
משימה
1486

מס' סעיף
תקציבי
1817300750

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
על פי צורך
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

283

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

1500

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

רווחה

תכנית מג"ן  -גנים עם ילדים עם קשיים  :פסיכולוג נוסף,
מנתח התנהגות ממת"י וסייעת נוספת לגן .הכשרת הצוות
הקיים ,הדרכת הורים לילדים ע"י הפסיכולוג/ישיבות צוות
קבועות של הגנים בתכנית (כל גן בנפרד)
תכנית מטיב"ה  -קבלת ומיון הפניות ממוסדות החינוך של 31/12/2020
ילדים עם קשיי התנהגות בגנים ובכיתות הנמוכות בבתי
ספר

1501

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511

284

31/12/2020

0

בעלי עניין

קהל יעד

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

מתן מענה למרבית הפונים

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

0

תכנית שנתית

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו

פיתוח ההון
האנושי

הדרכת הצוותים בגנים  /בתי הספר ע"י צוות מיטיבה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

טיפול בילדים שנפגעו ע"י ילדים אחרים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מתן מענה למרבית הפונים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

אבחון וטיפול בילדים שנמצאים בסיכון אובדני ,מופנים ע"י 31/12/2020
בתי הספר

0

תכנית שנתית

מתן מענה למרבית הפונים

מתן מענה למרבית הפונים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פיתוח ההון
האנושי

0 30/06/2020

תכנית שנתית

 2קבוצות

 2קבוצות

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

0 30/06/2020

תכנית שנתית

 2קבוצות

 2קבוצות

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

שיתופיות

הרצאות להורים :מעברים מגני ילדים לבית הספר ,מיסודי
לחטיבות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

לפחות  5הרצאות

קיום  5הרצאות

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

טיפולים פרטניים ארוכי טווח לילדים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

טיפולים קצרי טווח להורים לילדי מערכת החינוך על פי
צורך

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

שיתופיות

השתתפות בועדות זכאות ואיפיון וועדות השגה -
פסיכולוג מרכז ופסיכולוג המלווה את הילד במסגרת
השתתפות בועדות שילוב

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו

שיתופיות

ביצוע אבחון פסיכודידקטי לילדים אשר סיימו כתה ו'
ומעלה (ביצוע אבחונים לילדי בתי ספר יסודי ,חטיבות
ותיכון עפ"י צורך
קבוצות לילדים עם קשיים חברתיים שהופנו ע"י
פסיכולוגים בבתי ספר ( 2קבוצות)
קבוצה דינמית של סייעות גני חינוך מיוחד

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קיום  2קבוצות עם  5ילדים  2קבוצות
בכל קבוצה ל  15 -פגישות.
מתן הדרכת הורים פרטנית
לילדים  25 -פגישות
על פי צורך
על פי צורך

אגף חינוך

מס'
משימה
1499

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
היענות ל  6גנים בסמסטר
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 12גנים בשנה

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

285

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

שיתופיות

1513

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

שיתופיות

1514

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
לבין מערכות החינוך המשלימות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
לבין מערכות החינוך המשלימות
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו

שיתופיות

השתתפות צוות הניהול בועדות עיר ,ועדות ערעורים,
ועדות חינוך ,ועדה למניעת אובדנות ,למיגור האלימות,
קידום לקויי למידה ועדה לאנשים עם מוגבלויות והרשות
החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול
31/12/2020
שותפות של פסיכולוגים מהשפח בועדות מחוזיות:
פסיכוטרפיה ,דיאגנטסטיקה ,טיפול בנפגעי פגיעה מינית,
תחום מערכתי במשרד החינוך ,קבוצות מנהלים ,תכנון
אסטרטגי ,מיטיב"ה ארצית ,אלימות ארצית ,ועדות הדרכה,
הנחיה במחוז
31/12/2020
השתלבות בצוות הפסיכולוגים בגנים של היחידה
ההתפתחותית

1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
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מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
על פי צורך

בעלי עניין

קהל יעד

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

0

תכנית שנתית

כניסה לכמה שיותר גנים

כניסה לכמה שיותר גנים

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

רווחה

איתור מוקדם במעונות היום  -ילדות בכפר ,ליווי ההורים
והדרכות הצוותים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

כניסה ל  2מעונות

כניסה ל  2מעונות

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

פיתוח ההון
האנושי

קיום הכשרות למתמחים בתחום

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

סיוע לאבחוני אוטיסטים על ידי היחידה ההתפתחותית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

לפי תקציב שפ"י 2 .הכשרות לפי תקציב שפ"י 2 .הכשרות
ארוכות טווח והעשרות
ארוכות טווח והעשרות
קצרות
קצרות
על פי צורך
על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים

רווחה

ריכוז תחום האוטיזם בילדים  -מול הגנים הייעודים ומול
המשפחות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

קשר שוטף עם כל הגנים
הייעודיים

קשר שוטף עם כל הגנים
הייעודיים

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

רווחה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

שיתופיות

קישור העבודה מול בתי ספר "רגילים" שבהם לומדים
ילדים דיפרנציאלים אוטיסטים המלווים בסייעות .ליווי
הסייעות באופן פרטני ובניית תכנית לתמיכה קבוצתית
השתתפות בועדות החלטה ברווחה ,וועדות תסקירים
ברווחה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני
שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

שיתופיות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

0

תכנית שנתית

לפחות  2בתי ספר

העברה ב  2בתי ספר

בתי ספר ,גני ילדים

0

תכנית שנתית

על פי צורך

על פי צורך

בתי ספר ,גני ילדים

0

תכנית שנתית

במסגרת הליווי השוטף

במסגרת הליווי השוטף

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

שיתופיות
רווחה
שיתופיות

31/12/2020

0

שותפות בניית תכניות למצבי חירום ,קיום תרגילים
משותפים
שותפות בתכנון והעברה של תכנית חוסן בחינוך במרבית 31/12/2020
בית הספר בעיר
31/12/2020
התערבויות במצבי חירום בכל מערכת החינוך ברמה
הפרטנית וברמה המערכתית  /כתתית  /בית ספרית
פגישות עם הנהלת בתי הספר ,צוותי בתי הספר ,תלמידים 31/12/2020
והוריהם

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1512

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
על פי צורך
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי
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1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רווחה

טיפולים פרטניים בחטיבות הביניים ובתיכונים

31/12/2020

0

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים
וחינוך חברתי

רווחה

שוטף

31/12/2020

60

1817300130

רווחה

שוטף

31/12/2020

600

1817300140

אחזקת רכב עובדים

רווחה

שוטף

31/12/2020

2

1817300451

ריהוט משכל

הוצאות

רווחה

שוטף

31/12/2020

130

1817300521

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

רווחה

שוטף

31/12/2020

1

1817300522

ספרים ועתונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

רווחה

שוטף

31/12/2020

12

1817300740

כלים מכשירים וציוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כוח אדם

שכר פסיכולוגים

31/12/2020

7,455

1817300110

שכר פסיכולוגים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

השתת' הממשלה בשפח

31/12/2020

-4,180

1317300920

השתת' הממשלה
בשפח

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

כספים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
לפחות  2בכל מסגרת

בעלי עניין

קהל יעד

בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים12-18 ,
נוער

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,גני ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,גני ילדים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,גני ילדים

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,גני ילדים

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,גני ילדים
בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
עובדי עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
1525

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
לפחות  2בכל מסגרת
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי
רחבי העיר

מרכז הורים
1534
1535
1536
1537
1538
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מרכז הורים  -אירועי שיא

31/12/2020

55

1818003750

מרכז הורים

הוצאות

תכנית שנתית

מרכז הורים  -קבוצות ממשוכות

31/12/2020

48

1818003750

מרכז הורים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים ועמידה בצפי  5אירועי שיא של למעלה
מ  300איש פר אירוע -
הכנסות
הכנסות בסך ₪ 75000
מס' קבוצות ועמידה בצפי  6קבוצות ממשוכות הכנסות
צפויות ₪ 39,000
הכנסות

מרכז הורים  -בי"ס מארח הרצאות קטנות

31/12/2020

12

1818003750

מרכז הורים

הוצאות

תכנית שנתית

מרכז הורים  -פסטיבל הורים

31/12/2020

30

1818003750

מרכז הורים

הוצאות

תכנית שנתית

מרכז הורים  -מסע תקשורת הורים ילדים

31/12/2020

30

1818003750

מרכז הורים

הוצאות

תכנית שנתית

הרצאות קטנות בי"ס מארח.
עמידה בצפי הכנסות
אל מול הכנסות בס"ה
₪ 12,000
השתתפות של לפחות
השתתפות של לפחות
 50הורים .הכנסות בס"ה
 50הורים .הכנסות בס"ה
 25,000ש"ח
 25,000ש"ח
מס' משתתפים ועמידה בצפי מסע במדבר תקשורת
מקרבת הורה ילד  .הכנסות
הכנסות
בסה ₪ 25,000

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

289

1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

פרסום

מרכז הורים  -פרסום

31/12/2020

13

מס' סעיף
תקציבי
1818003750

מרכז הורים

הוצאות

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
ביטוח

מרכז הורים  -פעילות שוטפת

31/12/2020

12

1818003750

מרכז הורים

החזר מחברת הביטוח

31/12/2020

0

1311000540

החזר מחברת
הביטוח

אגף חינוך

מס'
משימה
1539

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
פרסום פעילויות באמצעים
תכנית שנתית
שונים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
פרסום פעילויות באמצעים
שונים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

הכנסות

הרשאות משרד החינוך

31/12/2020

-500

1311000920

הרשאות משרד
החינוך

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

31/12/2020

5,230

1811000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

420

1811000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

350

1811000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

61

1811000210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מרכז הורים

31/12/2020

-140

1318003410

הכנסות מרכז הורים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

גיל

אזור גיאוגרפי

אשכול פיס
1548
1549
1550

290

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר

31/12/2020

570

1817910110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

70

1817910130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חשמל

חשמל

31/12/2020

203

1817910430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020
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1552
1553
1554
1555
1556

הסעות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

פרויקט ישי בי"ס מחוזי למצטיינים

31/12/2020

20

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הוצאות שונות אשכולות פייס

31/12/2020

28

1817910780

אשכולות פייס

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

משכורת פרויקט ישי

31/12/2020

60

1817910210

משכורת פרויקט
ישי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שימוש באולמות אשכול פיס

31/12/2020

-4

1317910650

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה

31/12/2020

-480

1317910920

דמי שימוש
באולמות אשכול
פיס
השתתפות ממשלה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה מרכז ישי

31/12/2020

-195

1317910921

השתתפות ממשלה
מרכז ישי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

1557

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
כלל תושביה ובאיה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

1558

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי לאתגרים
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פיתוח ההון
האנושי

1559
1560
1561
1562
1563

292

פרויקט ישי ביס
מחוזי למצטיינים

31/12/2020

חינוך רגיל -הכשרת כ 15-נערים בחט"ב שז"ר ,שרת
ואלון לסיוע בתצפיות על קוי התלמידים ודיווח על מקרי
אלימות או התנהגות לא נאותה בהמתנה ובמהלך הנסיעה
(מחויבות אישית)
30/05/2020
"יום השתלמות (הדרכה) כ 200-מלווים ונהגים
רענון נהלים (מד""א ,מצבי חירום וכיו""ב)"

חנ"מ -תוכנה מוניטסק של מילגם לשיפור וייעול
טכנולוגיה
המסלולים וההתקשרות עם הורים ומלווים בזמן אמת
תכנון ותהליכי סיום מכרז -חוזי קבלנים והתאמתם לצרכים לשינויים
בשטח (לדוג' סעיף המחייב שימוש בתוכנה החדשה)
עבודה
שירות

חינוך רגיל -טעינת רב קו באופן עצמאי ע"י התלמידים,
בעזרת המחשב האישי ללא צורך בשימוש במטען מיושן
חינוך רגיל -טעינת רב קו  -החזרי נסיעות למטרופולין

שירות

חנ"מ -פגישות אישיות בין הורים שילדיהם חריגים
ודורשים טיפול מיוחד ומלווים

שירות

עובדי עירייה

תכנית שנתית

מס' נערים שעברו הכשרה

 15נערים

בתי ספר ,ועד הורים ,חינוך ,הרשות
החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,הלשכה המשפטית

ילדים ,צעירים

תכנית שנתית

אחוז מלוים ונהגים שעברו
הכשרה

 100%המלוים והנהגים

בטחון ,חירום ובטיחות ,חינוך

עובדי עירייה

0

תכנית שנתית

שלב ביצוע

0 30/08/2020

תכנית שנתית

בחירת זכיינים המכסים את
כל המסלולים

עלייה לאוייר של מערכת
הפיילוט
בחירת זכיינים המכסים את
כל המסלולים

30/04/2020

0

31/12/2020

1,001

31/12/2020

0

01/03/2020

0

אגף חינוך

מס'
משימה
1551

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1817910781

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

סעיף השתלמות
אגפי  7אלשח

1817800711

הסעות רגיל

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז הטמעה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%הטמעה ומעבר
להטענה עצמאית
עד  100%עמידה בתקציב

תכנית שנתית

עד  5מפגשים ברבעון

עד  20מפגשים

עיריית כפר סבא 2020

גיל

אזור גיאוגרפי

מתקציב אגף המחשוב

12-18

רחבי העיר

מחשוב ומערכות מידע ,חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הלשכה המשפטית ,חינוך

עמותות
ומתנדבים

,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר

עסקים ,בתי ספר ,חינוך ,שירות
והסברה
עסקים ,בתי ספר ,חינוך ,שירות
והסברה
תושבים ,גני ילדים ,חינוך

ילדים ,נוער,
צעירים
ילדים ,נוער,
צעירים
הורים

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

293

1565
1566
1567
1568
1569

1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576

294

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה תכנון ותהליכי הגשת דוחות למשרד החינוך במערכת הסעות נט
עבודה
בכל מערכת החינוך העירונית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי תכנון ותהליכי "בחינה מחודשת לקריטריונים בועדת חריגים
הסדרי נסיעות על בסיס כלכלי"
עבודה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מפגשים עם הנהגת הורים
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך שיתופיות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
ובין ההורים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי הסעות ושינוע "חינוך רגיל -היערכות למסלולי קוי תלמידים עם חברת
מטרופולין בהתאם לרשימות תלמידים עדכנית
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
כ 8000-תלמידים ברחבי העיר"
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי הסעות ושינוע חינוך רגיל -היערכות לתגבור קוי מטרופולין ע"י חברת
הסעות (זכיין במכרז)
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
נגישות ,הכלה "חנ""מ -תכנון מסלולים בתי""ס וגנים בעיר ומחוץ לעיר
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
שיבוצים והתאמות עם החברות הזוכות במכרז ובהתאם
ושילוב
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
לרשימות הילדים
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כ 1200-תלמידים"
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי הסעות ושינוע "מחוננים -היערכות למסלולים בי""ס אופירה נבון
שיבוצים והתאמות  +סדרן
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
כ 200 -תלמידים"
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
פיתוח ההון הדפסת חוברת מדריך למלווה כ 130 -חוברות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
האנושי
צוותים וטיפוחו
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
נגישות ,הכלה חנ"מ -תכנית מסלולים לחגים וחופשות ,מלווים ,קבלנים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ומוסדות החינוך
ושילוב
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
שיפור הגישה לאזורי חניה במוסדות בסיוע מהנדסת
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי שירות
תנועה ועבודות ציבוריות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי הסעות ושינוע הסעות בתי ספר וגני ילדים לחווה החקלאית
העניין בחינוך העירוני
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
הטמעה מלאה של מערכת  - crmעמידה בזמני תקן
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי שירות
ושיפור המענה לתושב
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שכר למלווים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

31/12/2020

0

משרדי ממשלה  ,מנהל כספים ,כלל
העירייה
חינוך ,מנהל כספים ,לשכת מנכ"ל

אנשים עם
מוגבלות
תושבים כללי

0-3 ,6-12 ,3-6

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

הורים

40-62 ,18-40

רחבי העיר
רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

31/12/2020

0

תכנית שנתית

פגישה אחת ברבעון

 4פגישות שנתי

ועד הורים ,חינוך

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

נוער ,צעירים,
בתי ספר ,חינוך ,ועד הורים ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי ממשלה ילדים

12-18

31/12/2020

3,684

1817800711

הסעות רגיל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל
כספים

נוער ,צעירים,
ילדים

12-18

רחבי העיר

31/12/2020

10,700

1817800710

הסעות חינוך מיוחד

הוצאות

תכנית שנתית

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

גני ילדים ,בתי ספר ,משרדי ממשלה
 ,חינוך

אנשים עם
מוגבלות

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך ,ועד הורים

ילדים ,צעירים,
נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

עובדי עירייה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

מתן מענה מלא לכל
התלמידים

בתי ספר ,גני ילדים ,משרדי ממשלה
 ,חינוך

אנשים עם
מוגבלות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

 2שיפורים ברבעון

 8שיפורים שנתי

31/12/2020

15

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה,
אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,הנדסה ,תושבים כללי
חינוך ,פיקוח ואכיפה
צעירים ,ילדים
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן

 95%עמידה בזמני תקן

31/12/2020

630

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

100%עמידה בתקציב

סעיף פרסום אגפי
 6אלש"ח

31/12/2020

1817800711

1817800110

הסעות רגיל

שכר למלווים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

שירות והסברה ,חינוך

תושבים כללי

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

6-12 ,3-6

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1564

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
קבלת תמיכה מקסימלית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
קבלת תמיכה מקסימלית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

295

1578
1579
1580
1581
1582

פיסג"ה
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589

296

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

60

מס' סעיף
תקציבי
1817800130

שעות נוספות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

6,380

1817800210

זמנים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה תקציבית

100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות רשויות בהסעות

31/12/2021

-80

1317800440

השתתפות רשויות
בהסעות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הסעות חינוך מיוחד

31/12/2022

-3,000

1317800920

הסעות חינוך
מיוחד

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות במלווים הסעות

31/12/2023

-2,664

1317800921

השתתפות במלווים
הסעות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

החזר הסעות

31/12/2024

-1,000

1317800922

החזר הסעות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

31/12/2020

550

1817200110

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

משכורת ושכר משולב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

31/12/2020

75

1817200780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הוצאות שונות הוצאות אחרות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

0

1817200130

שעות נוספות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

7

1817200140

אחזקת רכב עובדים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

0

1817200210

זמניים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

משכורת גף מחשבים

31/12/2020

0

1817210110

משכורת גף
מחשבים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

גף מחשבים משרד החינוך

31/12/2020

-115

1317210920

גף מחשבים משרד
החינוך

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1577

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה תקציבית
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

297

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602

298

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך גני ילדים

31/12/2020

-238

1312200220

אגרת חינוך גני
ילדים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך יסודי

31/12/2020

-468

1313200220

אגרת חינוך יסודי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת .חינוך חטיבות

31/12/2020

-195

1314000220

אגרת .חינוך
חטיבות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת תלמיד

31/12/2020

-6

1315008220

אגרת תלמיד

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך כצנלסון

31/12/2020

-36

1315010220

אגרת חינוך כצנלסון

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך גלילי

31/12/2020

-34

1315020220

אגרת חינוך גלילי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך הרצוג

31/12/2020

-34

1315030220

אגרת חינוך הרצוג

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך רבין

31/12/2020

-30

1315040220

אגרת חינוך רבין

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך המר

31/12/2020

-6

1315200220

אגרת חינוך המר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת חינוך הראל

31/12/2020

-8

1315400220

אגרת חינוך הראל

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

אגרת ביטוח חינוך

31/12/2020

57

1813200783

אגרת ביטוח חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

אגרת ביטוח תלמיד

31/12/2020

24

1814000782

אגרת ביטוח תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

1

1815008782

אגרת תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

טוח תלמידים

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

299

1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615

300

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

4

מס' סעיף
תקציבי
1815010782

אגרת תלמיד

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

4

1815020782

אגרת תלמיד

הוצאות

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

4

1815030782

אגרת תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

4

1815040782

אגרת תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

1

1815200782

אגרת תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אגרת תלמיד

31/12/2020

1

1815400785

אגרת תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

דמוקרטי

31/12/2020

6

1817500441

דמוקרטי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח גני -חובה

31/12/2020

238

1817500442

ביטוח גני -חובה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח יסודיים

31/12/2020

468

1817500443

ביטוח יסודיים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח חטיבות

31/12/2020

195

1817500444

ביטוח חטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח כצנלסון

31/12/2020

36

1817500445

בטוח כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח גלילי

31/12/2020

34

1817500446

בטוח גלילי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח הרצוג

31/12/2020

34

1817500447

בטוח הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1603

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

301

1617
1618

חטיבות
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

302

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח רבין

31/12/2020

30

בטוח רבין

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח הראל

31/12/2020

8

1817500449

בטוח הראל

הוצאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

בטוח המר

31/12/2020

6

1817500450

בטוח המר

הוצאות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית
תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

אגף חינוך

מס'
משימה
1616

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1817500448

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר שרתים

31/12/2020

6,200

1814000110

שכר שרתים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות

31/12/2020

150

1814000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

50

1814000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

זמניים

31/12/2020

0

1814000210

זמניים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה

31/12/2020

300

1814001210

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

השאלת ספרים שכר תפעול

31/12/2020

41

1814005210

תגבור חטיבות
זמניים פרוייקט
קדימה
השאלת ספרים
שכר תפעול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

עד  100%עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים

31/12/2020

0

1817110110

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות

31/12/2020

0

1817110130

שכר עיר ללא
אלימת מנחת
מנחים
שעות נוספות

תכנית שנתית

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב

31/12/2020

0

1817110140

אחזקת רכב

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שמרים חטיבות

31/12/2020

110

1817130110

שמרים חטיבות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

גיל

אזור גיאוגרפי

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

303

1630
1631
1632
1633
1634
1635

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

680

מס' סעיף
תקציבי
1817130210

מטרה עירונית

יעד אגפי

שמרים חטיבות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שמרים חטיבות

0

1314000223

אגרת תלמידי חוץ

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

אגרת תלמידי חוץ

31/12/2020

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

השתת' ממשלה בחטי

31/12/2020

-8,290

1314000920

השתת' ממשלה
בחטי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

דמי שיכפול

31/12/2020

-63

1314000921

דמי שיכפול

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

12-18

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

הצטידות במעבדות

31/12/2020

-152

1314000922

הצטידות במעבדות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

12-18

רחבי העיר

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

סל תלמיד לעולה חטיבות

31/12/2020

-5

1314000925

סל תלמיד לעולה
חטיבות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

12-18

רחבי העיר

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

השאלת ספרים תפעול הכנסות

31/12/2020

0

1314005921

השאלת ספרים
תפעול הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

12-18

רחבי העיר

משרדי ממשלה

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1629

תחום עירוני

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

חינוך יסודי
1636

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

1638

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

1637

1639
1640
1641

304

טכנולוגיה
שיתופיות

100 30/06/2020

הכנת תשתיות של  wifiבבתי הספר בשיתוף עם אגף
המחשוב
שיתופי פעולה בין הנתיבים  :דמוקרטי ,סאדברי ומונטיסורי 31/12/2020

52003

מיחשוב והצטיידות
חינוך

0

פיתוח ההון
האנושי
פיתוח ההון הכשרת מנהלי בתי הספר במפגשי פיקוח רשות לייחודיות 0 30/06/2020
והתמודדות עם ילדים שוני צרכים
האנושי
5 30/06/2020
נגישות ,הכלה קידום וקליטת העולים במערכת החינוך
ושילוב

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית רב שנתית שיתופי פעולה המתבססים
על מפגשים חודשיים
לקביעת סטטוס קוו
בהתנהלות הכפר הדמוקרטי
 90%מהמורים ישתלמו
תכנית רב שנתית השתתפות בקורסים

הכשרת מורים בתחום התקשוב במסגרת מחשב לכל מורה 0 30/06/2020

נגישות ,הכלה פרויקט אופק שווה בבית ספר גולדה
ושילוב

80 30/06/2020

מספר בתי הספר

 5בתי ספר נוספים

בתי ספר ,מחשוב ומערכות מידע,
חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,אחר

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

בתי ספר ,אחר ,חינוך

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

ילדים

6-12

רחבי העיר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

פעילות חינוכית משותפת
לשלושת הנתיבים

תכנית רב שנתית השתתפות בהשתלמות

 100%השתתפות מנהלים

1813200744

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

1813200757

אופק שווה

הוצאות

תכנית שנתית

כמות התלמידים הלוקחים
חלק בתכנית

 10%מכלל תלמידי ביה"ס
ישתתפו בתכנית

ספר תכנית עבודה

ילדים

6-12

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

בשיתוף עם משרה"ח

בתי ספר ,עמותות ,חינוך

305

1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
וחינוך חברתי
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים
וחינוך חברתי
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים  -הישגים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
וחינוך חברתי
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה

תחום עירוני

בתי ספר ,אחר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,עמותות ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,אחר

ילדים

6-12

רחבי העיר

קשרי חוץ

שיתוף פעולה עם "שותפות ביחד" קולומבוס אוהיו

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר בתי הספר
המשתתפים בפרוייקט

 6בתי ספר

בתי ספר ,חינוך ,עמותות

ילדים

6-12

רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

גיוס מתנדבים  -תלמידי תיכון לסיוע לימודי/חברתי
לתלמידי חינוך יסודי ,בשיתוף עם הליונס והאגף לנוער
צעירים וקהילה
תמיכה לימודית פרטנית בזמן הלימודים ע"י עמותת פוש
וידיד לחינוך

0 30/06/2020

תכנית שנתית

הישגים

 90%מהתלמידים יתקדמו

בתי ספר ,חינוך ,נוער צעירים וקהילה ,ילדים
עמותות

12-18 ,6-12

רחבי העיר

0 30/06/2020

תכנית שנתית

הישגים

 90%מהתלמידים יתקדמו

בתי ספר ,חינוך ,עמותות

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

פיתוח כושר הביטוי והדיבור בקרב תלמידים צעירים,
באופן מובנה ,רהוט ובזמן קצוב בפני קהל ,בשיתוף עם
עמותת רוטרי
קידום יוזמות חינוכיות ללמידה דיפרנציאלית וחדשנית

0 30/06/2020

תכנית שנתית

הישגים

 100%מהמשתתפים בתום
התהליך ישאו נאום

בתי ספר ,חינוך ,עמותות

ילדים

6-12

רחבי העיר

44 30/06/2020

1813200743

תכניות לימודיות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר בתי"ס שיגישו יוזמות

 10בתי ספר

בתי ספר ,אחר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

צהרונים בין דוריים

26 30/06/2020

חדש

צהרונים בין דוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
שיתופיות

חדשנות
ויזמות

1650
1651

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות שיתופיות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שיתופיות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
לבין מערכות החינוך המשלימות
אימפקט חברתי בעל ערך
שיתופיות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
לבין מערכות החינוך המשלימות
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות טכנולוגיה
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות חינוך
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1653
1654
1655

306

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר המנהלים שיוכשרו
תכנית שנתית

57 30/06/2020

1813200782

פרח

הוצאות

למידה במרחבי חינוך שונים בעיר (פארק עירוני/גן מנשה20 30/06/2020 /
יער קפלן)

1813200781

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר התלמידים המתמידים 95%
בפרויקט מתחילת השנה
ועד סופה
 10בתי ספר
כמות בתי הספר
תכנית שנתית

נגישות ,הכלה הכשרת המנהלים לרפורמת חוק חינוך מיוחד במערכת
החינוך הפורמאלית
ושילוב

שיתופיות

1652

משימה

סיוע לתלמידים עם קושי לימודי/חברתי במסגרת פרויקט
פרח

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

0 30/06/2020

שם סעיף תקציבי
הרשאות כנגד
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
20

הערות

בקשה של אסנת ספורטה

פרוייקט שיתופי פעולה בין מוסדות החינוך על הזרמים
השונים

35 30/06/2020

1813200743

תכניות לימודיות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בתי הספר המשתתפים
בפרוייקט

 6בתי ספר

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

ביסוס תכנית עבודה לרצפים ומעברים בין גן לא' תאום 2
מפגשי פיקוח לגני ילדים ויסודי

10 30/06/2020

1813200743

תכניות לימודיות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר מוסדות החינוך
לשיתופי פעולה

 18בתי ספר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

ילדים

3-6 ,6-12

רחבי העיר

תכנית שנתית

כמות בתי הספר

 8בתי ספר

בתי ספר ,מתנדבים

ילדים ,אזרחים
ותיקים

62-80 ,6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מספר בתי הספר

 20בתי ספר

בתי ספר ,אחר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

בתי ספר ,חינוך ,מחשוב ומערכות
מידע

ילדים

6-12

רחבי העיר

שיתופי פעולה עם הגיל השלישי (חיזוק הקשר הבין דורי) 0 30/06/2020
רכישת תכניות למידה מתוקשבות (אופק)

20 30/06/2020

1813204780

קידום התלמידים בנושא טכנולוגיה ותקשוב

280 30/06/2020

1813200756

תקשוב מתמטיקה_
ואנגלית
תקשוב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1642

מטרה עירונית

יעד אגפי

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

307

1657

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1658
1659

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669

308

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חינוך

הטמעת שפת התכנות בשכבת כיתות ד'

18 30/06/2020

חינוך

קידום נושא הייחודיות בעיר בשיתוף אגף מו"פ

30 30/06/2020

1813200781

פיתוח ההון
האנושי
חינוך

שוטף

45 30/06/2020

1813200781

הוצאות אחרות

פעילויות פורמליות ובלתי פורמליות להעשרה כגון :כנס
מועצת תלמידים ,פרלמנט הילדים וכד'

30 30/06/2020

1813200781

הוצאות אחרות

שורדי שואה מספרים

0 30/06/2020

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים ,מבוגרים

40-62 ,6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית רב שנתית כמות בתי הספר

 18בתי ספר

בתי ספר ,אחר ,חינוך

הוצאות

תכנית רב שנתית מס' בתי ספר

 18בתי ספר

הוצאות

תכנית שנתית

השתתפות בתי הספר

 17בתי ספר

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

תכנית שנתית

השתתפות בתי הספר

 18בתי ספר

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים ,עמותות

ילדים ,עמותות
ומתנדבים

,40-62 ,6-12
62-80

רחבי העיר

העשרה תרבותית  -סל תרבות

165 30/06/2020

1813200755

סל תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,החברה לתרבות ופנאי,
חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בדיקת בריאות השיניים בקרב התלמידים

385 30/06/2020

1813200753

בריאות השן

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,אחר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

העשרה תרבותית במרכז לאומנויות

260 30/06/2020

1811000751

מרכז אומנויות
ומדע קיימות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,אחר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

העשרת התלמידים בתחום המוסיקה

237 30/06/2020

1813200751

תלן מוסיקה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך מוסיקלי

36 30/06/2020

1813200754

חינוך מוסיקלי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ילדים

6-12

רחבי העיר

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

1,900

1813200430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-62 ,6-12

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

36

1813200511

יסודיים אירוח
וכיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-64 ,6-12

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

48

1813200740

חומרי עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-65 ,6-12

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

7

1813200741

השתתפות דמי
שכפול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-66 ,6-12

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תקשוב מתמטיקה_
ואנגלית
הוצאות אחרות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר בתי הספר
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 18בתי ספר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
בריאות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1656

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1813204780

שם סעיף תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

309

1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

310

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
מקצועי עירוני מוביל
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

1,250

מס' סעיף
תקציבי
1813207430

הכנסות

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

-1,250

1813207431

ניהול עצמי החזר
חשמל

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

398

1813207432

ניהול עצמי מים

הוצאות

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

275

1813207720

ניהול עצמי חומרים

הוצאות

תכנית שנתית

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

1,297

1813207750

ניהול עצמי שוטף
קיום

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

157

1813207789

ניהול עצמי דמי
שכפול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

1,480

1813207871

ניהול עצמי סיוע
בניהול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

474

1813207872

ניהול עצמי
פדגוגיות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

218

1813207930

ניהול עצמי
הצטיידות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-76 ,6-12

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

80

1813700430

חשמל חווה
חקלאית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-77 ,6-12

רחבי העיר

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

60

1813700751

ניקיון חווה חקלאית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-79 ,6-12

רחבי העיר

חינוך

קיום שוטף של בתיה"ס

31/12/2020

90

1813700780

הוצאות קיום חווה
חקלאית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-80 ,6-12

רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפעלת בית הספר של הקיץ

31/12/2020

3,200

1813800750

הפעלת בית ספר
של הקיץ

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-81 ,6-12

רחבי העיר

ניהול עצמי חשמל

ספר תכנית עבודה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-67 ,6-12

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-68 ,6-12

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-69 ,6-12

רחבי העיר

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-70 ,6-12

רחבי העיר

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-71 ,6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-73 ,6-12

רחבי העיר

ילדים ,מבוגרים

40-74 ,6-12

רחבי העיר

40-75 ,6-12

רחבי העיר
רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

הערות

אגף חינוך

מס'
משימה
1670

מטרה עירונית

יעד אגפי

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

311

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

הפעלת ניצנים בחופשה

31/12/2020

800

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

הפעלת ניצנים
בחופשה

הפעלת קיטנות ציבוריות

31/12/2020

50

1813820750

הפעלת קייטנות
ציבוריות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

אגרות לימודי חוץ

31/12/2020

3,200

1813200780

אגרות תלמידי חוץ

הוצאות

תכנית שנתית

הטמעת הקשר הבין דורי בין תלמידי כיתות ג'-ו' לגיל
השלישי במתקני בתי דיור מוגן (פעמיים בשבוע)

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר התלמידים הלומידים
מחוץ לכפר סבא לשנת
תש"פ ומעקב אחר תשלומים
מספר התלמידים שישתתפו
בתכנית

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-82 ,6-12

רחבי העיר

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-83 ,6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

ילדים ,מבוגרים

40-84 ,6-12

רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פיתוח ההון
האנושי

הרצאות להורים ע"י מכון אדלר

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר בתי ספר שיקבלו
הרצאות מהמכון

 15בתי ספר

בתי ספר ,אחר ,חינוך

הורים

40-62

רחבי העיר

השתלמות רשותית של  7מפגשים בנושא אקלים מיטבי
(למנהלים)

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר מנהלים שישתתפו
בהשתלמות

 18מנהלים

בתי ספר ,אחר ,חינוך

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

חוסן עירוני

המשך הטמעת תכנית חוסן לרווחה הנפשית של התלמיד

0 30/06/2020

תכנית רב שנתית מס' שעות בשבוע לכל
תלמיד ומס' בתי הספר
מס' בתי ספר
תכנית שנתית

שעה לתלמיד ב 14 -בתי
ספר
 7בתי ספר

בתי ספר ,הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,חינוך
בתי ספר ,חינוך ,עמותות

ילדים ,מבוגרים

40-62 ,6-12

רחבי העיר

ילדים

6-12

רחבי העיר

חוסן עירוני

תכנית עתיד בטוח למניעת אלימות

9 30/06/2020

1812200751

תוכניות למניעת
אלימות

הוצאות

חוסן עירוני

תכנית עתיד בטוח למניעת אלימות

16 30/06/2020

1813200743

תוכניות לימודיות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בתי ספר

 7בתי ספר

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

כוח אדם

רכזי מוגנות בבתי הספר

470 30/06/2020

1817110210

שכר חינוך עיר ללא
אלימות/שמרים

הוצאות

תכנית שנתית

ירידה במספר התלמידים
המדווחים על אלימות

5%

1693

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

1694

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מגדר

השאלת ספרים רכש

144 30/06/2020

1813205720

השאלת ספרים
רכש

הוצאות

תכנית שנתית

העלאת המודעות לקידום השוויון המגדרי

195 30/06/2020

1813400750

תכנית חינוכית מגדר
ושוויון

הוצאות

תכנית שנתית

שירות

מענה טלפוניcrm/

1692

1695

312

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

הערות

31/12/2020

תכנית שנתית

0

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בקשה להגדלה ל 5 -רכזי מוגנות

בתי ספר ,הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,חינוך

אגף חינוך

מס'
משימה
1683

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1813810750

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה
עובדי עירייה

באחריות טלי רונה ממועצת נשים
אחוז מענה טלפוני מחלקתי 100%

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

תושבים ,חינוך

הורים

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

313

1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

314

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה שירות
בכל מערכת החינוך העירונית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שביעות רצון באי קריית החינוך

30/06/2021

0

בתי ספר ,אחר ,ועד הורים ,תושבים,
חינוך

ילדים ,הורים,
מבוגרים
עובדי עירייה

,18-40 ,6-12
40-62

רחבי העיר

שרתים שכר

31/12/2020

6,480

1813200110

שרתים שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שעות נוספות

31/12/2020

400

1813200130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

260

1813200140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

זמניים

31/12/2020

73

1813200210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

1,760

1813202210

שעות תגבור
יסודיים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

השאלת ספרים שכר תפעול

31/12/2020

101

1813205210

השאלת ספרים
שכר תפעול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

משכורת ושכר משולבי

31/12/2020

200

1813700110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שעות נוספות

31/12/2020

8

1813700130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

8

1813700140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

זמניים

31/12/2020

60

1813700210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שכר בית ספר של קיץ

31/12/2020

20

1813800110

שכר בית ספר של
קיץ

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שכר זמניים בית ספר של קיץ

31/12/2020

100

1813800210

שכר זמניים בית
ספר של קיץ

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

תוספת שעות תגבור רשותיות לבתי-הספר למטרת קידום 31/12/2020
הישגים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1696

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית  95%שביעות רצון

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
95%

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

315

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721

316

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אגרת לימודים מילדי חוץ

31/12/2020

-1,500

מס' סעיף
תקציבי
1313200410

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים

31/12/2020

-7,200

1313200920

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרים

31/12/2020

-13

1313200921

השתתפות
הממשלה לשרתים
בי"ס יסודיים
חומרים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות מזכירים

31/12/2020

-2,200

1313200922

השתתפות מזכירים

הכנסות

תכנית שנתית

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה יסודי

31/12/2020

-5

1313200925

סל תלמיד לעולה
יסודי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול

31/12/2020

-7

1313200928

דמי שיכפול

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתת חינוך באחזקה

31/12/2020

-575

1313200929

השתת חינוך
באחזקה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בריאות השן

31/12/2020

-385

1313200940

בריאות השן

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

השאלת ספרי יסודי

31/12/2020

0

1313205420

השאלת ספרי יסודי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר

31/12/2020

0

1313205490

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השאלת ספרים רכש הכנסות

31/12/2020

-245

1313205920

השאלת ספרים
החזר רכז מבתי
ספר
השאלת ספרים
רכש הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

השאלת ספרים תפעול הכנסות

31/12/2020

0

1313205921

השאלת ספרים
תפעול הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ניהול עצמי הצטידות

31/12/2020

-218

1313207490

ניהול עצמי
הצטידות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

אגרת לימודים
מילדי חוץ

ספר תכנית עבודה

הכנסות

הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1709

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

317

1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

318

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ניהול עצמי סיעו בניהול

31/12/2020

-1,480

מס' סעיף
תקציבי
1313207921

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ניהול עצמי פדגוגיות

31/12/2020

-474

1313207922

ניהול עצמי
פדגוגיות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ניהול עצמי חומרים

31/12/2020

-274

1313207924

ניהול עצמי חומרים

הכנסות

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ניהול עצמי דמי שכפול

31/12/2020

-157

1313207925

ניהול עצמי דמי
שכפול

הכנסות

תכנית שנתית

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

פעילות קהילתית חווה

31/12/2020

-15

1313700420

פעילות קהילתית
חווה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

מכירת תוצרת בחוות

31/12/2020

-15

1313700610

מכירת תוצרת
בחוות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות הממשלה לחווה החקלאית

31/12/2020

-222

1313700920

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים בית ספר של קיץ

31/12/2020

-1,700

1313800420

השתתפות
הממשלה לחווה
החקלאית
הכנסות מהורים
בית ספר של קיץ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ

31/12/2020

-1,300

1313800920

הכנסות ממשלה
בית ספר של קיץ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים ניצנים בחופשה

31/12/2020

-200

1313810420

הכנסות מהורים
ניצנים בחופשה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה

31/12/2020

-600

1313810920

הכנסות ממשלה
ניצנים בחופשה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות

31/12/2020

-50

1313820420

הכנסות מהורים
קייטנות ציבוריות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות בגין שמרים יסודיים

31/12/2020

-105

1317110440

הכנסות בגין שמרים
יסודיים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

ניהול עצמי סיעו
בניהול

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1722

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

319

1736
1737
1738

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

טכנולוגיה

רכישת תכניות למידה מתוקשבות (אופק)

55 30/06/2020

הכשרת צוותי חינוך לייחודיות בבתי הספר

20 30/06/2020

פיתוח ההון
פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
האנושי
צוותים וטיפוחו
קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה תכנון ותהליכי בניית תהליך מדידה והערכה של הטמעת תכנית הייחודיות 15 30/06/2020
עבודה
בכל מערכת החינוך העירונית
6,000 30/08/2021
בינוי ושיפוץ תכנון בניית קריית חינוך בנתיבי חינוך אלטרנטיביים
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
(דמוקרטי/סאדברי/מונטסורי
מקצועי עירוני מוביל

פורטל

55002

יוזמות

הוצאות

תכנית רב שנתית השתתפות בהשתלמות

 90%מהמורים ישתלמו

55002

יוזמות

הוצאות

תכנית רב שנתית ב 5 -בתי"ס

25%

56026

הרחבת דמוקרטי

הוצאות

תכנית רב שנתית עמידה בלו"ז ובתקציב

עמידה בלו"ז ובתקציב

בשיתוף עם משרה"ח

ביצוע וסעיפים של החברה הכלכלית

בתי ספר ,חינוך ,אחר

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,אחר

ילדים ,מבוגרים

40-62 ,6-12

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,בתי ספר ,הנדסה,
חינוך ,הנהלת העירייה

ילדים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1735

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
54001

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר בתי הספר
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 20בתי ספר

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

חינוך על יסודי
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
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עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי צוותים וטיפוחו
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי בכל מערכת החינוך העירונית
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים
וחינוך חברתי
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
לבין מערכות החינוך המשלימות
אימפקט חברתי בעל ערך

חינוך

שיפור אחוז עמידה בזמן תקן בטיפול בקריאות בנושא
חינוך על יסודי

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

חינוך

קיום הכשרה למנהלים ,סגנית מנהלים ורכזים לקראת
כתיבת התכנית לפדגוגיה פורצת דרך

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

חינוך

הדרכת צוותים להערכה חלופית ולמידה משמעותית

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

תכנית אחת בכל תיכון

חינוך

העמקת שימוש בטכנולוגיות בתהליכי הוראה ולמידה

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

חטיבות מתוקשבות

ממתין למנהל/ת על יסודי

חינוך

31/12/2020

הרחבת הלמידה הדיפרנציאלית  -קידום למידה מבוססת
פרויקטים בחטיבות הביניים בכל שכבות הגיל במקצועות
רבי מלל ושפה
קיום ימי שיא להצגת תוצרי למידה  -אשכול פיס וחטיבות 31/12/2020
ביניים

105

תוכניות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

הטמעת תכנית  p.b.lבכל
שכבות הגיל בחט"ב

חינוך

קידום הישגי הלומדים במתמטיקה ואנגלית  6שנתי
באמצעות תוספת שעות ,פיצול קבוצות ,מיפויים
ותגבורים
קיום הדרכות צוותים חינוכיים ,מחנכי כיתות ורכזים
פדגוגיים על ידי מדריכות אח"מ

31/12/2020

חינוך

חשיפת תלמידי התיכונים לחילות הצבא ,מפגש עם
לוחמים ומפקדים ,אימוץ חיל ,הכשרה גופנית לקראת
הגיוס לצה"ל

חינוך

חינוך

830

1814000786

1814001111

תכנית אחת בכל תיכון

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער ,עובדי
עירייה

12-18

רחבי העיר

בתי ספר

עובדי עירייה

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער ,עובדי
עירייה

12-18

רחבי העיר

אשכולות פייס

הוצאות

תכנית שנתית

קיום יום שיא להצגת תוצרי
הלמידה

 1יום שיא

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

תגבור שעות חטיבה

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור הישגי הלומדים

שיפור הישגי הלומדים
ב 10% -

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

עובדי עירייה

31/12/2020
31/12/2020

 95%עמידה בזמן תקן

 95%עמידה בזמן תקן

ממתין למנהל/ת על יסודי

שירות והסברה

נוער

12-18

רחבי העיר

סעיף תקציבי של
אגף נוער

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

שיפור במדדי האח"מ

שיפור במדדי אח"מ משרד
החינוך

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

תכנית שנתית

חשיפה לכל התיכונים בעיר
עד סוף שנת הלימודים
תש"פ

חשיפה מלאה לכל תלמידי
התיכונים

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

עובדי עירייה,
נוער

12-18

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020
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כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות חינוך
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה

הוספת מקומות התנדבות נוספים לבגרות החברתית.
מעקב באמצעות רכזי חינוך חברתי ורכזי מחויבות אישית
להשמת תלמידים במסגרות התנדבותיות ,בניית תכנית
עבודה להשמת תלמידים נוספים
הכרת היהדות כתרבות ומורשת של העם היהודי בראיה 31/12/2020 6
שנתית  -קיום שבוע תרבות יהודית ,ישראלית ,דמוקרטית
כולל פעילויות ,הרצאות ,דיונים בכל בתי הספר בשיתוף
עם קרן פוזן
בחינת הרישום לחטיבות ולתיכונים והפקת לקחים לקראת 31/12/2020
תשפב

1749

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

1750

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
וחינוך חברתי
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
מקצועי עירוני מוביל
והגילאים

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
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31/12/2020

0

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

חינוך

ללא סעיף

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ממתין למנהל/ת על יסודי

חינוך

נוער

12-18

רחבי העיר

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

משרדי ממשלה  ,בתי ספר ,גני ילדים

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

קיום אירוע עד סוף חודש
מאי

תכנית שנתית

חינוך

פרסונליזציה בחינוך  -תכנית דיפרנציאלית לכל תלמיד

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

שביעות רצון  -רשות ,הורים תכנית עבודה שמבוססת
על הפקת לקחים לשנת
ומנהלי בתי ספר
תשפ"א
פיילוט בשכבה אחת
פיילוט בשכבה אחת
מחטיבות הביניים
מחטיבות הביניים

חינוך

קידום פדגוגיה בראיה  12שנתית באמצעות מפגשים
משותפים של רכזים פדגוגיים

31/12/2020

0

ללא סעיף

תכנית שנתית

 4פעמים בשנה ובניית
תכניות עבודה משותפות

 4פעמים בשנה ובניית
תכניות עבודה משותפות

ממתין למנהל/ת על יסודי

חינוך

העלאת אחוזי הזכאות

31/12/2020

0

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

1,000

1814000430

שכר עובדים בכל
תיכון פירוט בתקציב
שכר בגיליון שוטף
חשמל ,מים ,וחמ

תכנית שנתית

גלילי ,המר,רבין ,כצנלסון
והראל

עליה של  2אחוזים בכל
אחד מהתיכונים

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

0

1814000511

שתיה לעובדים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

854

1814000740

חומרי עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

63

1814000741

דמי שיכפול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

116

1814000742

הוצאות מזנונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חינוך

סל תלמיד לעולה חטיבות

31/12/2020

5

1814000744

סל תלמיד לעולה
חטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

75

1814000780

חטיבות ביניים הוצ'
שונות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חינוך

ממומן על ידי קרן
פוזן

ממתין למנהל/ת על יסודי

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

מנהל חינוך מיכון
ועיבוד

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1748

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
עליה של מס' התלמידים
תכנית שנתית
המתנדבים ב  5% -עד סוף
שנת תש"פ

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עליה של מס' התלמידים
המתנדבים ב  5% -עד סוף
שנת תש"פ ועליה במספר
מקומות ההתנדבות
קיום אירוע עד סוף חודש
מאי (שבוע חינוך)

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

323

1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772

324

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת לבורנטים חטיבות

31/12/2020

642

מס' סעיף
תקציבי
1814000785

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תוכניות מיוחדות

31/12/2020

345

1814000786

תוכניות מיוחדות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מטכ"ל מדע וטכנולוגיה לבנות חטיבות ביניים

31/12/2020

252

חדש

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תקשוב חטיבות

31/12/2020

156

1814000787

העסקת לבורנטים
חטיבות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בקשה של אסנת ספורטה

מטכ"ל מדע
וטכנולוגיה לבנות
חטיבות ביניים
תקשוב חטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תגבור בגרויות

31/12/2020

150

1815000750

תגבור בגרויות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים

31/12/2020

250

1815000752

תכניות ויוזמות
פדגוגיות תיכונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מסע פולין עירוני

31/12/2020

30

1815000784

מסע פולין עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

מסע ישראלי

31/12/2020

150

חדש

מסע ישראלי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בקשה של אסנת ספורטה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום דמוקרטי

31/12/2020

30

1815008781

הוצאות קיום
דמוקרטי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

220

1815010430

חשמל כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

212

1815010740

הוצאות קיום
כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

46

1815010741

הוצאות מזנונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1761

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

325

1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

326

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

24

בריאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת לבורנטים כצנלסון

31/12/2020

208

1815010785

העסקת לבורנטים
כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

2

1815010787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

180

1815020430

חשמל גלילי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

202

1815020740

הוצאות קיום גלילי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות מזנונים

31/12/2020

46

1815020741

הוצאות מזנונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים

31/12/2020

70

1815020746

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

אירוח משלחת תלמידים

31/12/2020

66

1815020748

אליפות עולם
נבחרות ספורט
תיכונים
אירוח משלחת
תלמידים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

22

1815020752

בריאות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת לבורנטים גלילי

31/12/2020

430

1815020785

העסקת לבורנטים
גלילי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

5

1815020787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חשמל

חשמל הרצוג

31/12/2020

370

1815030430

חשמל הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

198

1815030740

הוצאות קיום הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1773

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1815010752

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

327

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798

328

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות מזנונים

31/12/2020

46

מס' סעיף
תקציבי
1815030741

הוצאות מזנונים

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

22

1815030752

בריאות

הוצאות

אחוז עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת לבורנטים הרצוג

31/12/2020

208

1815030785

העסקת לבורנטים
הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

עד  100%עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

3

1815030787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

180

1815040430

חשמל רבין

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

בתי ספר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

178

1815040740

הוצאות קיום רבין

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

נוער

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות מזנונים

31/12/2020

46

1815040742

הוצאות מזנונים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

24

1815040752

בריאות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

1

1815040787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

ביטוח

ביטוח המר

31/12/2020

37

1815200440

ביטוח המר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

44

1815200740

הוצאות קיום המר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

10

1815200752

בריאות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

1

1815200787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1786

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

329

1800
1801
1802
1803

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

בריאות

31/12/2020

10

בריאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות אחרות

31/12/2020

46

1815400780

הוצאות אחרות

הוצאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

העסקת לבורנטים הראל

31/12/2020

208

חדש

העסקת לבורנטים
הראל

הוצאות

תכנית שנתית

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

תכנית שנתית

עד  100%עמידה בתקציב

אחוז עמידה בתקציב

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

2

1815400787

סל תלמיד לעולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

חינוך

הוצאות קיום בית ספריות

31/12/2020

3

1815400789

דמי שיכפול

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ממתין למנהל/ת על יסודי

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1799

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1815400752

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מינהל וארגון
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

330

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
כלל תושביה ובאיה
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
התושבים

טכנולוגיה

800

52003

מיחשוב והצטיידות
חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

פגישות ריבעוניות

 100%ביצוע

רכש

רכישת ציוד וריהוט חדש עבוד מוסדות חינוך

31/12/2020

3,660

52003

מיחשוב והצטיידות
חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

כתיבת תכנית

 100%ביצוע

בינוי ושיפוץ

תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים

31/12/2020

40,000

53012

תב"ר שיפוץ מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שיפוצים

 100%ביצוע

תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

בינוי ושיפוץ

תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים -
קירוי  3מגרשי ספורט כולל תאורה

31/12/2020

750

53014

קירוי מגרשי
ספורט

הוצאות

תכנית רב שנתית ביצוע תכנית קירוי

 100%ביצוע

תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

נגישות ,הכלה תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים -
הנגשות
ושילוב

31/12/2020

1,400

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית רב שנתית ביצוע תכנית הנגשות

 100%ביצוע

תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

נגישות ,הכלה תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים -
הנגשות
ושילוב

31/12/2020

2,390

53016

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית רב שנתית ביצוע תכנית הנגשות

 100%ביצוע

תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

31/12/2020

3

53017

החלפת ג"ת
בתוס"ח ללד

הוצאות

חשמל

מעקב תכנית מחשוב מוס"ח וטיפול שוטף בפניות מנהלים 31/12/2020

החלפת גופי תאורה במוסדות חינוך לתאורת לד

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

ביצוע לפי תכנית עבודה

תקציב הניהול אגף מחשוב

מחשוב ומערכות מידע ,חינוך

עובדי עירייה

מנהל כספים

עובדי עירייה

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים12-21 ,6-12 ,3-6 ,
נוער

 100%ביצוע

331

1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821

332

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף תכנון ותהליכי עדכון והתאמת תחומי אחריות לכ"א במחלקה
עבודה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי לאתגרים
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
העמקת שיתופי פעולה עם מנהלי מחלקות פדגוגיות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
באגף החינוך באמצעות ישיבות קבועות וסיורים בשטח
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
העמקת שיתופי פעולה עם מנהלי אגפי העירייה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
התפעוליים באמצעות ישיבות קבועות וסיורים בשטח
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי תכנון ותהליכי הסדרת תהליכי עבודה ושגרות עבודה בנושאים שינוע
ציוד בבתי הספר וגני ילדים בשגרה ובעת שיפוצים ,ניקיון
עבודה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
מוס"ח ,תחזוקה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי תכנון ותהליכי כתיבת תכנית עבודה לשדרוג והחלפת מערכות מיזוג אויר
בבתי ספר וגני ילדים
עבודה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
תכנית עבודה עירונית מסונרכנת ומשותפת של אגפי
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
העירייה (בטחון ,גינון ,ניקיון וכו) עם אגף החינוך בנושא
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
מוס"ח לשנת 2021
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים
הכנסות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
בינוי ושיפוץ תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
תיקוני מזגנים
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות תחזוקה
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
שיתוף המערך הפדגוגי בתוכנית השיפוץ
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות שיתופיות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
תכנית שיפוצים  2020בשיתוף מנהלי אגפי העיריה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
ומנהלי מחלקות תפעוליות ויחידות שותפות ביישום
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

חינוך

עובדי עירייה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ישיבות אחת לחודשיים עם
כל מנהל פדגוגי

 24מפגשים בשנה

חינוך

עובדי עירייה

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ישיבות אחת לחודש

 100%ביצוע

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,חזות העיר

עובדי עירייה

0 30/06/2020

תכנית שנתית

 100%ביצוע

31/03/2020

0

תכנית שנתית

הפקת מסמך מסודר
המתאר את תהליכי העבודה
והשגרות
 100%ביצוע
תכנית עבודה

חזות העיר ,אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

31/10/2020

0

בטחון ,חירום ובטיחות ,חזות העיר,
חינוך

עובדי עירייה

0 30/06/2020

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
הכנת מסמך למנהל האגף
תכנית שנתית
למבנה ארגוני חדש

תכנית שנתית

ישיבות עבודה

תכנית עבודה מסונכרנת

31/12/2020

-575

1313200929

השתת חינוך
באחזקה

הכנסות

תכנית שנתית

תכנית שיפוצים

 100%ביצוע

31/12/2020

500

1813200421

שיפוץ מבני חינוך
בהשתת'

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שיפוצים

 100%ביצוע

31/12/2020

300

1811000752

תיקוני מזגנים

הוצאות

תכנית שנתית

הערות

בניהול אגף תפעול

31/01/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

הצגת התכנית לצוות
המקצועי

הצגת התכנית לצוות
המקצועי

גני ילדים ,הנדסה ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

01/05/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

עדכון שותפים

כ 60-בעלי עניין רלוונטיים
מעודכנים

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הכנסות ,הנדסה ,הנהלת העירייה,
ועד הורים ,חזות העיר ,חינוך ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות מידע ,מנהל
כספים ,מש"א והדרכה ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1811

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
אישור מנהל האגף

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

3-6

רחבי העיר

333

1823

1824
1825

1826
1827

1828

1829
1830

334

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
העניין בחינוך העירוני
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

בינוי ושיפוץ

יישום תוכניות השיפוצים בתיאום וסנכרוןעם מנהלי
מוס"ח

31/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

שיתופיות

שיתוף מנהלי אגפי העירייה בתהליך תכנון שיפוצי עומק
במוסדות חינוך

31/03/2020

0

ללא סעיף תקציבי

איפיון והכנת פרוגרמה לגני ילדים בהלימה לפרוגרמת
משרד החינוך תוך התיחסות לצרכים נקודתיים של העיר

31/01/2020

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
בינוי ושיפוץ
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
והגילאים
שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
העניין בחינוך העירוני
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
אימפקט חברתי בעל ערך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתוף ציבור
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העניין בחינוך העירוני
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

ביצוע כל הפגישות

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

קיום מסמך מסודר

קיום מסמך מסודר

גיבוש תכנית מעברי גנים לגני מעבר בזמן השיפוץ בהתאם 0 30/06/2020
לאופי הגן

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

בחירת גן חלופי בקרבת
מקום לגן האם בזמן ביצוע
השיפוץ

בחירת גן חלופי בקרבת
מקום לגן האם בזמן ביצוע
השיפוץ

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

0 30/05/2020

מתוך סעיף שיפוצי
קיץ

תכנית שנתית

ביצוע התאמות(מעבר מגן
קצר לארוך  /ממלכתי לדתי
וההפך ,מרגיל לחנ"מ וההפך
 100%ביצוע
תכנית עבודה

הסבת גנים  -בדיקת צרכים ואיפיון פרוגרמה לקראת שנת 15/06/2020
לימודים הבאה.
בניית תוכנית לצביעת גני הילדים

הוצאות

עם התגבשות תכנית השיפוצים,
במהלך ינואר

ביצוע התאמות כנדרש
תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

בתי ספר ,החברה הכלכלית ,הנדסה

עובדי עירייה

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,החברה הכלכלית ,הנדסה,
חזות העיר ,חינוך ,מחשוב ומערכות
מידע ,מנהל כספים

עובדי עירייה

הגיל הרך

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,גני ילדים ,החברה הכלכלית,
החברה לתרבות ופנאי ,הכנסות,
הנדסה ,שירות והסברה
הגיל הרך
אחזקה ותפעול ,גני ילדים ,מנהל
כספים ,משרדי ממשלה
אחזקה ותפעול ,גני ילדים

הגיל הרך

סינכרון תוכנית השיפוצים עם כל בעלי העניין בעירייה

01/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

כינוס פורום

ביצוע והשתתפות נציג מכל
מח' תפעולית

ליווי ומעקב השיפוצים בבתי הספר ובגני הילדים

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

ליווי מהנלים

 100%ביצוע

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הכנסות ,הנדסה ,הנהלת העירייה,
ועד הורים ,חזות העיר ,חינוך ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות מידע ,מנהל
כספים ,מש"א והדרכה ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט
בתי ספר ,החברה הכלכלית ,הנדסה ,ילדים ,נוער
חינוך

שיתוף ציבור בבתי הספר וגני הילדים בהם מתבצע שיפוץ 01/07/2020
עומק בקיץ

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

כינוס הנהגת הורים ,סגל
ביה"ס וגננות

כינוס פורומים כמספר
שיפוצי עומק

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הכנסות ,הנדסה ,הנהלת העירייה,
ועד הורים ,חזות העיר ,חינוך ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות מידע ,מנהל
כספים ,מש"א והדרכה ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1822

מטרה עירונית

יעד אגפי

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
פגישות עם מנהלי מוס"ח
תכנית שנתית
אשר במוסדם יתקיים
השיפוץ
לכל פרוייקט יתקיים שולחן
תכנית שנתית
עגול עם בעלי עניין

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
השתתפות ב80%
מהפגישות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר

עובדי עירייה

הורים

 12-20 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
40-62 ,18-40

רחבי העיר

335

1832
1833
1834

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

336

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה שיתופיות
בכל מערכת החינוך העירונית

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

הפצת סטטוס שבועי שיפוצים בבתי הספר וגני הילדים
ביולי אוגוסט

01/09/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תוספת שכר לאבות הבית בעת שיפוצים

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות כוח אדם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ העסקת נערים בשכר לטובת שינוע ציור ועזרה לגננות
ואבות הבית לאחר שיפוצים במהלך השנה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה תכנון ותהליכי תהליך הפקת לקחים שיפוצי קיץ תשפ"א
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
עבודה
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
בכל מערכת החינוך העירונית
אימפקט חברתי בעל ערך

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי שיתופיות
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
העניין בחינוך העירוני
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות חדשנות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית ויזמות
כלל תושביה ובאיה
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
ביטחון וחירום
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
החינוך
והגילאים
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי תכנון ותהליכי
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
עבודה
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
העניין בחינוך העירוני
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות רכש
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה

עובדי עירייה

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הכנסות ,הנדסה ,הנהלת העירייה,
ועד הורים ,חזות העיר ,חינוך ,לשכת
מנכ"ל ,מחשוב ומערכות מידע ,מנהל
כספים ,מש"א והדרכה ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט
מנהל כספים ,מש"א והדרכה ,חינוך ,עובדי עירייה
הנדסה ,לשכת מנכ"ל

אגף חינוך

מס'
משימה
1831

תחום עירוני

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
סטטוס כל שבוע
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 8דיווחים חד שבועיים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

31/12/2020

0

סעיף שיפוצי קיץ

תכנית שנתית

תכנית עבודה

 100%ביצוע

31/12/2020

0

סעיף שיפוצי קיץ

תכנית שנתית

תכנית עבודה

 100%ביצוע

מנהל כספים ,בתי ספר ,גני ילדים,
הנדסה ,מש"א והדרכה ,חינוך

31/10/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

"ריכוז תכנית
משימות לביצוע"

השוואה בהתקדמות ביחס
לשנה קודמת

מיפוי צרכים של בתי הספר בנושא שיפוץ ותחזוקה לשנת 31/12/2020
תשפ"א בשיתוף הנהגת ההורים

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

 38בתי ספר

 100%מבתי הספר מגישים
מיפוי צרכים

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,החברה הכלכלית ,הנדסה,
הנהלת העירייה  ,חזות העיר ,חינוך,
לשכת מנכ"ל ,מחשוב ומערכות מידע,
מנהל כספים ,מש"א והדרכה ,קיימות
וחדשנות
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
בתי ספר ,ועד הורים
נוער

שיפור וייעול מענים תפעוליים לגני הילדים

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

ישיבות עבודה אחת לחודש  12פגישות בשנה
עם מנהלי אזורים

עידוד מנהלים לשדרוג ועיצוב מרחבי למידה חדשניים
בבתי הספר ובגנים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הרצאת השראה ותמיכות
עירייה בפרויקטים בביה"ס

 5בתי ספר ו 5-גני ילדים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

חינוך

עובדי עירייה

בתי ספר ,גני ילדים ,החברה הכלכלית ,ילדים ,נוער
ועד הורים ,חינוך ,הנדסה

עדכון שוטף של תיק לשעת החירום

30/11/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

תיק מעודכן

 100%ביצוע

בטחון ,חירום ובטיחות ,חינוך

עובדי עירייה

ייעול תהליכי עבודה עם יחידות השירות והמוקד העירוני
לרבות קבלת נתונים ,דיווחים על פעילות שוטפת

31/03/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

פגישות קבועות

אחת לחודשיים

שירות והסברה

עובדי עירייה

קבלני העברת ריהוט וציוד למוסדות חינוך

31/12/2020

אגף חזות העיר

תכנית שנתית

שינוע ציוד

 100%ביצוע

מנהל כספים ,בתי ספר ,גני ילדים,
הנדסה ,מש"א והדרכה ,חינוך

עובדי עירייה,
נוער

ביה"ס חב"ד הרחבת בית הספר

31/12/2020

תכנית שנתית

תכנית עבודה

 100%ביצוע

4,800

56019

תוספת למבני חינוך

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

337

1843
1844
1845
1846
1847

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף
לאתגרים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

1848

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

1850

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל
התושבים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

1849

1851

1852
1853
1854
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בטיחות

הטמעת נהלי ביטחון של מוס"ח בקרב מנהלים השתתפות 31/12/2020
בהכשרות רכזי ביטחון

0

ללא סעיף תקציבי

בטיחות

ריכוז דוחות בטיחות ,מעקב אחר טיפול בליקויי בטיחות,
טיפול ממוקד בפניות מנהלי מוס"ח בנושא ליקויי בטיחות

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

בינוי ושיפוץ

תוספת כיתות אוסישקין

31/12/2020

2,000

תכנית שנתית

שוטף

 100%ביצוע

תכנית שנתית

תכנית עבודה

 100%ביצוע

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

הכנת מסמך

21/03/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

אישור מנהל אגף חינוך
ומנכ"ל
דיוק התקן לפי סוג הגן

תכנית שנתית

התאמה של הציוד בגני
הילדים לסביבה במאה ה21 -
ניצול מיטבי תוך מתן מענה עד  100%עמידה בתקציב
טוב ואיכותי לצרכי השטח.
מתקציב שוטף  +פר קפיטה

30/04/2020

0

התאמת מאפיינים ודרישות גני ילדים בשטח עפ"י תקן
משרד החינוך בסינכרון עם מח' רכש

31/12/2020

0

עיצוב חזיתות גני הילדים  ,הפיכת המרחב למזמין
באמצעות הקמת גינות

31/12/2020

תכנון ותהליכי הגדרת תפקיד אבות בית במוס"ח
עבודה
עדכון תקן הצטיידות לגן ממלכתי/ממ"ד/חנ"מ/שפתי/
רכש
תקשורתי בהתאם לסוג גן קצר  /ארוך
הצטיידות גני ילדים  -גיבוש תכנית מיפוי צרכים ,הוצאת
רכש
דרישה למח' הרכש וניהול תקציב יעודי

רכישות מיוחדות
יול"א ,בניהול
מחלקת מינהל
וארגון
מכשירים וציוד,
בניהול מחלקת
מינהל וארגון
חומרי עבודה
ושונות ,בניהול
מחלקת מינהל
וארגון
ללא סעיף תקציבי

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

ניצול מיטבי תוך מתן מענה
לצורכי גני הילדים

 100%ביצוע

גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

ניצול מיטבי תוך מתן מענה
לצורכי גני הילדים

 100%ביצוע

גני ילדים ,מנהל כספים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

כתיבת נהל

 100%ביצוע

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

 3מפגשים בשנה

 3מפגשים בשנה

גני ילדים ,חזות העיר ,מחשוב
ומערכות מידע ,מנהל כספים ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות
מנהל כספים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' הגנים שיכנסו לפרויקט

 50%מהגנים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הדרכה גננות חדשות

15/08/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מפגש תחילת שנה

קיום המפגש

גני ילדים ,משרדי ממשלה

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

מתן מענה לפניות ב CRM

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מתן מענה מהיר ומקצועי

עמידה ב 90% -זמני תקן

גני ילדים ,אחזקה ותפעול ,בטחון,
חירום ובטיחות ,הכנסות ,חזות העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

30/12/2020

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רכש

תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

רכש

הצטיידות שוטף גני ילדים  -חומרי עבודה ושונות

31/12/2020

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

תכנון ותהליכי הטמעת תהליכי עבודה אינוונטר בגני הילדים
עבודה

שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי פיתוח ההון
האנושי
העניין בחינוך העירוני
חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

שירות

חינוך ,לשכת מנכ"ל ,מש"א והדרכה

עובדי עירייה
3-6

הצטיידות שוטף גני ילדים  -מכשירים וציוד

הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה

רחבי העיר

31/12/2020

שיתופיות

56019

תוספת למבני חינוך

הוצאות

בטחון ,חירום ובטיחות ,בתי ספר

עובדי עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
1842

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
עדכון מנהלים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%ביצוע

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הגיל הרך

גני ילדים ,מנהל כספים ,משרדי
ממשלה  ,חינוך
מתוקצב בתכנית העבודה של גני ילדים גני ילדים ,חינוך ,מנהל כספים ,משרדי הגיל הרך
ממשלה

בשיתוף אגף חזות העיר ומחלקת מבני גני ילדים ,חזות העיר ,מנהל כספים
ציבור
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מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

הכנסות

גיוס תכניות במימון מלא

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

שיתופיות

טיפוח קשרי רשות עם מגזר שלישי ומשרדי ממשלה
למיצוי משאבים עבור הרשות

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ניהול משותף של סל מדע על ידי אגף החינוך והתרבות

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

קידום יוזמות למיצוי משאבים עירוני

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

0

ללא סעיף תקציבי

שתי יוזמות או יותר לשנה
תכנית שנתית
+איגום משאבים עירוניים
להקמת מרחבי למידה
ושיפור חזיתות ללא עלות
מיצוי החזר ניידים חוצה עיר
תכנית שנתית
 +הסדרת נוהל החזרה
תכנית רב שנתית הדרכת מנהלים רכזי מדעים
ומנהלות חשבונות להגשת
ד"ק ודיווחי ביצוע

פרסום אגפי

תכנית רב שנתית הפקת חוברת והפצתה

1856

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי מקצועי עירוני מוביל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

1858

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

1859

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

טכנולוגיה

בקרת מחשב לכל מורה והחזרות ניידים

פיתוח ההון
האנושי

הכשרה לצוותים מקצועיים חינוכיים לגבי הגשת דוחות
ביצוע ועמידה בתנאי סף

31/12/2020

1861

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

פיתוח ההון
האנושי

הכנת חוברת דיגיטלית עם קובץ הנחיות להגשה ודיווחי
ביצוע קולות קוראים

31/12/2020

1862

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

פיתוח ההון
האנושי
פיתוח ההון
האנושי

1857

1860

1863

1864
1865
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עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בינוי ושיפוץ
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה

הכשרה מקצועית מנהלת פרויקטים -התמחות בתחום
העיסוק
הכשרת מתנדבים בחירום

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

תיכון חדש  5הקמה או שיפוץ והשמשה של אחר

31/12/2020

5,000

56022

תכנית שיפוצים  2020עבור בתי הספר וגני הילדים -
תוספת כיתות והתאמה לפרוגרמה בבית הספר גולדה

31/12/2020

8,000

56025

תיכון הקמה /
הרחבה ותוספת
כיתות
הרחבת גולדה

ספר תכנית עבודה

משרדי ממשלה

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

 12פגישות בשנה

משרדי ממשלה

הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער

הקצאה של  70%בחינוך
הפורמאלי

חינוך ,כלל העירייה  ,החברה
הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספיר,
הנהלת העירייה ,משרדי ממשלה ,
תרבות
הגיל הרך ,ילדים 12-18 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
משרדי ממשלה
נוער

פגישות פנים וחוץ ארגוני

עובדי עירייה

אליזה רגב,חווה חקלאית ,מחלקת בתי
ספר יסודיים ,סמי סבח

נהל כתוב
ניצול מלא של משאבים
בהתאם להרשאות
תקציביות מטעם הגורם
המממן
 100%ביצוע

מבוגרים

מבנה -עירייה

משרד החינוך ,רכזים פדגוגים ואורית
ליבוביץ

התמחות בביקורת פנים וגיוס יישום נהלים וחוקים
בהלימה לגיוס משאבים
משאבים
 100%ביצוע
תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית רב שנתית ביצוע תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 12פגישות בשנה

בעלי עניין

קהל יעד

תכנית עבודה

אגף חינוך

מס'
משימה
1855

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
פגישות אחת לחודש,
תכנית שנתית
תקשורת ממוחשבת הקמת
מאגר תורמים לחינוך
פגישות אחת לחודש,
תכנית שנתית
תקשורת ממוחשבת שיחות
וידיאו -תורמים חו"ל ארץ
תעדוף עירוני בהקצאת
תכנית שנתית
משאבים לאגף חינוך

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

בתי ספר ,גני ילדים ,הלשכה
המשפטית ,הנהלת העירייה ,חינוך
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה הכלכלית ,מבוגרים
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר ,ועד הורים

בתי ספר ,הלשכה המשפטית ,הנהלת מבוגרים
העירייה  ,ועד הורים ,חינוך ,לשכת
מנכ"ל ,משרדי ממשלה  ,מנהל
כספים ,נוער צעירים וקהילה ,עסקים,
קיימות וחדשנות
עובדי עירייה
חינוך
בתי ספר ,הלשכה המשפטית ,הנהלת מבוגרים,
אזרחים ותיקים,
העירייה ,ועד הורים ,חינוך ,לשכת
עובדי עירייה,
מנכ"ל ,משרדי ממשלה  ,מנהל
כספים ,נוער צעירים וקהילה ,עסקים ,עמותות
ומתנדבים,
קיימות וחדשנות
תושבים כללי

40-62 ,12-18

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

40-62

רחבי העיר

 100%ביצוע
תקציב בניהול מחלקת מבני ציבור

החברה הכלכלית ,הנדסה ,חינוך

הגיל הרך ,ילדים 12-23 ,6-12 ,3-6 ,רחבי העיר
נוער
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1867

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות בטיחות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
קהילה,
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
תרבות ,פנאי
מקצועי עירוני מוביל
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
וספורט

חיזוק בתי ספר רעידות אדמה

31/12/2020

4,000

חיזוק בתי ספר
רעידות אדמה

הכשרת רכזי השאלת ספרים יסודיים וחטיבות

02/05/2020

כיבוד אגפי

תכנית רב שנתית

1868

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ניהול שוטף של  26רכזי השאלת ספרים

31/12/2020

סעיף שכר רשום
ביסודיים

תכנית שנתית

1869

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

בקרת שכר רכזי השאלת ספרים

31/12/2020

סעיף שכר רשום
ביסודיים

תכנית שנתית

1870

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

1871

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

דיווח תקציבים יסודי +חריגים למשרד החינוך בנושא
השאלת ספרים

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית רב שנתית

1872

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

בקרה תקציבית של כלל בתי הספר המשתתפים בפרויקט
השאלת ספרים

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית רב שנתית

התאמת פרויקט השאלת ספרים יסודי ליישום יחודיות
בית ספרית

31/12/2020

ע"ח תקציבי חידוש
של משה"ח

תכנית רב שנתית

1873

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

התנעת פרויקט השאלת ספרים בחטיבת הביניים
החדשה בשכונה הירוקה

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית רב שנתית

1874

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

דיווח תקציבים +חריגים חטיבות ביניים למשרד החינוך

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

1875

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

1876

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

תיכונים -פרויקט השאלת ספרים -הכנת מסמכי אפיון
ליצירת מודל כלכלי לישום ב 2020

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית רב שנתית תקציב מול ביצוע +דיווח
חריגים למשה"ח +השלמות
חריגים +קנסות +הכנת
ת.תקציבית 2021
תכנית רב שנתית מודל כלכלי משה"ח מול
מודל משולב עצמאי

השאלת ספרים שכר תפעול יסודי

31/12/2020
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כספי הורים

השאלת ספרים
שכר תפעול יסודי

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

הדרכה להפעלת פרויקט  +בית הספר ביתרה +הכנסות
שת"פ הנהגת הורים  +ניהול מקנסות  +השבחת +שת"פ
הנהגת הורים
יתרה תקציבית של סעיף
השאלת ספרים ניהול רכש
ספרים כולל גביית קנסות +
לפי שכבת גיל
הפעלת מערך רכזי השאלת ראיונות וקליטה ו 26
רכזים +הדרכה +ליווי והכנת
ספרים
תיק משכורות מותאם עובד
עירייה/מורה
בקרת גמול שכר +ישיבות
תשלומי שכר במועד
כ"א +שכר +תשלומי
הפרשים +ישיבות משה"ח
+הנהגת ההורים
ניתוח עסקי לפרויקט מניב
תקציב מול ביצוע +דיווח
חריגים +השלמות חריגים+
קנסות
דיווח איכותי ברמת פנים
דיווח חריגים למשה"ח
+השלמות חריגים+ +הכנת  +למשה"ח +הערכת מצב
לשנה עוקבת
ת.תקציבית 2021
מדד פדגוגי -שינוי תכני ספרי הלימה בין פרויקט השאלת
ספרים ליחודיות
הלימוד בהתאם ליחודיות
בית ספרית עח תקציב
השאלת ספרים
ניתוח עסקי לפרויקט מניב
התאמה פדגוגית לחטיבה
בצמיחה

מאזן יתרות

השלמת חריגים ממשה"ח בהתאם
לנוהל

ישום מודל משה"ח בכיתה
י +מודל עצמאי יא'+יב

תשלום ללא חריגה תקציבית תשלום ללא חריגה
תקציבית

כ"א ,שכר ,ספקי ספרים מנהל
פרויקט ,נציג משה"ח ,מלווה פרויקט
מטעם משרד החינוך ,רכזי השאלת
ספרים ,מנהלי בתי ספר ,מרכז פסגה,
חינוך
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה משרדי ממשלה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
 ,הורים ,עובדי
משרדי ממשלה
עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
משרדי ממשלה

משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
משרדי ממשלה
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
משרדי ממשלה
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
משרדי ממשלה

משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה
משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה
משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה

40-62

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,הלשכה המשפטית ,הנהלת ילדים ,נוער,
העירייה  ,ועד הורים ,חינוך ,לשכת
הורים ,עובדי
מנכ"ל ,משרדי ממשל  ,מנהל כספים ,עירייה ,הורים,
נוער צעירים וקהילה ,עסקים ,קיימות עמותות
וחדשנות
ומתנדבים
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה משרדי ממשלה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
 ,הורים ,עובדי
משרדי ממשלה
עירייה
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
משרדי ממשלה

משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
1866

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
חדש 17

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית עבודה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%ביצוע

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

הוצאות בגין שכר רכז השאלת ספרים
בהתאמה לדיווח

343

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

השאלת ספרים שכר תפעול חטיבה

31/12/2020

השאלת ספרים
שכר תפעול חטיבה

1878

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

השאלת ספרים יסודי לוגיסטי

1879

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

1880

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

השאלת ספרים רכש הכנסות משה"ח עבור יסודי

31/12/2020

-200

הכנסות

השאלת ספרים תפעול הכנסות חטיבות

31/12/2020

-125

שיתוף ציבור

שיתוף ציבור השאלת ספרים

31/05/2020

0

1883

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

בריאות

ניהול ועדות רפואיות

30/09/2020

0

ללא סעיף תקציבי

1884

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ותהליכי הקמת מאגר מידע מידע עירוני לתאום בין כל בעלי
התפקידים הקשורים
עבודה

31/12/2020

0

ללא סעיף תקציבי

1881
1882

31/12/2020

השאלת ספרי יסודי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר יסודי בהתאם לדיווח 31/12/2020

השאלת ספרים
החזר רכז מבתי
ספר
השאלת ספרים
רכש הכנסות
השאלת ספרים
תפעול הכנסות
ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

תכנית שנתית

לפני תקופת הרישום

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
איכות שיתוף ציבור :בכמה
ערוצים?

תקציבי
מחלקות
יעודיות יסודי,
גני ילדים

1885

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

קול קורא הקמת -מרחב טיפולי-דבורה עומר

31/12/2020

מיחשוב והצטיידות
חינוך 69

1886

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

קול קורא-מגמות  :ביוטכנולוגיה  -ליווי ובקרת הצטיידות
עפ"י מפמר

31/12/2020

מיחשוב והצטיידות
חינוך 292

1887

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הכנסות

קול קורא-מעבדות מדעים ופיזיקה טיוב פדגוגיה בהנחיית 31/12/2020
מפמר

הכנסות

31/12/2020

1888
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קול קורא -לקויות למידה  -תכנית התערבות בקרה
תקציבית

מימון ביניים ע"ח
בתי ספר 96
הרשאות כנגד
הכנסות 180

ספר תכנית עבודה

ליווי והנחיית הורים להגשה +מתן אישורי סיוע
תכנית שנתית
לתלמידיהחינוך הרגיל בגני
היקף הגשות איכותי
+מינימום תלמידים נטושים ילדים ובתי ספר העומדים
בקריטריונים של משה"ח
בפתיחת שנה
הנגשת מידע להורים/כנס
תאום נתונים בין כל
תכנית שנתית
רשותי
המחלקות העוסקות
ברישום,השגחה ,הזנה
ופרסום באתר הרישום ואתר
עירייה התיחסות גם לצהרוני
גנ"י אגף תרבות וקייטנות
גנ"י ובתי ספר
תכנית רב שנתית היקף ביצוע בהתאם לתנאי ביצוע במידה ובית הספר
יזכה
סף משה"ח

בעלי עניין

משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה
משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה
מבוגרים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,משרדי ממשלה

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,משרדי ממשלה

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

חינוך ,הורים ,מנהלי בתי ספר ,גננות
מנהלי מחלקות בחינוך ,המחלקה
לבריאות התלמיד במשרד החינוך

הורים ,תלמדים
חינוך רגיל יסודי
וגני ילדים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

חינוך ,הורים ,מנהלי בתי ספר ,גננות
מנהלי מחלקות בחינוך ,המחלקה
לבריאות התלמיד במשרד החינוך

הורים ,תלמדים
חינוך רגיל יסודי
וגני ילדים

6-12 ,3-6

רחבי העיר

חינוך ,הורים ,מנהלי בתי ספר ,גננות
מנהלי מחלקות בחינוך ,המחלקה
לבריאות התלמיד במשרד החינוך

הורים ,תלמדים
חינוך רגיל יסודי
וגני ילדים

6-12 ,3-6

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר

הוצאות בגין שכר רכז השאלת ספרים בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
בהתאמה לדיווח
משרדי ממשלה
בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
הכנסות משה"ח לוגיסטיות בהתאם
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
לדיווח תקציבי פרויקט
משרדי ממשלה
הכנסות לוגיסטיות מבתי ספר בהתאם בתי ספר ,ועד הורים ,חינוך ,כלל
העירייה
לדיווח יתרות פרויקט

חינוך ,הורים ,מנהלי בתי ספר ,גננות
בינוי והצטיידות
מנהלי מחלקות בחינוך ,המחלקה
לבריאות התלמיד במשרד החינוך
בתורה ומדע +תכנות בכצנלסון  +מימון בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
הצטיידות
תכנית רב שנתית הצטיידות מלאה,תקנית
 ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
מלא של משרד החינוך
והחזר תקציב מלא ממשה"ח
משרדי ממשלה
תורה ומדע כצנלסון ,רבין,הרצוג ,גלילי בתי ספר ,הכנסות ,הנהלת העירייה
הצטיידות
הצטיידות מלאה,תקנית
תכנית שנתית
וברנר  +מימון מלא של משרד החינוך  ,ועד הורים ,חינוך ,מנהל כספים,
והחזר תקציב מלא ממשה"ח
משרדי ממשלה
יישום תקציבי משרד החינוך אלון,בר לב,דמוקרטי,נעם,רמון,שזר,שרת בתי ספר ,משרדי ממשלה  ,חינוך
הרשאה כנגד ביצוע
תכנית שנתית
,תורה ומדע ואמנה  +מימון מלא של
במלואם
משרד החינוך

עיריית כפר סבא 2020

הורים ,תלמדים
חינוך רגיל יסודי
וגני ילדים
משרדי ממשלה 12-18
 ,הורים ,עובדי
עירייה
משרדי ממשלה 12-18 ,6-12
 ,הורים ,עובדי
עירייה
12-18
נוער ,עובדי
עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
1877

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
שנתית
תשלום ללא חריגה תקציבית תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

הערות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
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מס'
משימה
1889

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

קול קורא חושן  -תכנית זהות ומגדר מיני ליווי ובקרה
תקציבית

31/12/2020

1890

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

הכנסות

קול קורא מדעניות העתיד

31/12/2020

1891

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
החינוך
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
אימפקט חברתי בעל ערך

1892

1893

מטרה עירונית

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

יעד אגפי

קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך

הרשאות כנגד
הכנסות 66
ללא סעיף תקציבי
250

תכנית שנתית

נשירת בנות

0

הכנסות

ספריות m21

31/12/2020

אין עדיין אישור
לקול הקורא 44

תכנית שנתית

גיוון בדרכי הוראה ולמידה

בריאות

פרויקט אפיפן  -יישום חוק מדינה רכש ל 2020

31/12/2020

תב"ר הצטיידות
חינוך 55

תכנית רב שנתית יישום החוק עפ"י הנחיות
כמות מזרקים לפי מוס"ח

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפקת חידון הציונות -לוגיסטיקה מערך כ"א ותקציבים

01/03/2020

תכניות פדגוגיות
חטיבות 25

תכנית שנתית

מענה מורים להיסטוריה
לאתגר +היקף תלמידים
משתתפים מצטייני
היסטוריה +ליווי הורים
לפני ובמהלך החידון
+ו.היגוי+פ"ע+אסיפת הורים

מת"י
1894
1895
1896
1897
1898
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

שכר מתי וסייעות

31/12/2020

520

1819101110

שכר מתי וסייעות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

כוח אדם

זמניים מתי

31/12/2020

0

1819101210

זמניים מתי

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

רכש

שיכפול

31/12/2020

33

1819101789

שכפול והדפסות
מת"י

הוצאות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

הכנסות מתי

31/12/2020

-190

1319101920

הכנסות מתי

הכנסות

תכנית שנתית

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

שיכפול

31/12/2020

-33

1319101921

שיכפול

הכנסות

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
יישום תקציבי משרד החינוך הרצוג ,מרכז חינוך אורט ,אורט שפירא,
אלון ,גלילי ,כצנלסון,רמון ,שזר ,שרת +
במלואם מוסדות
מימון מלא של משרד החינוך
נפתחו שלוש קבוצות בעיר  2סיימו
ליווי תכנית במימון מלא
השנה  .2019ואחת מתחילה בחטיבת
 תכנית במימון מלא +סיום שנתי של קבוצה בת רמון תקציב מועבר ישירות לזכיין
 20תלמידות בטרם עלייה המפעיל.סהכ גיוס מצטבר 750,000
שח
לתיכון .
בשיתוף עם מחלקת מבני ציבור
הוגשו בתי ספר גלילי
וכצנלסון
רכש מזרקי אדרנלין
למוס"ח לפי גיל +מעקב
אחר מלאי ותוקף +פינוי
פסולת רפואית בסוף שנה
למניעת סיכון משתמשים
שלא לצורך +הדרכת צוותי
חינוך
עלייה לגמר הארצי

מימון רשות

בתי ספר ,משרדי ממשלה  ,חינוך

נוער ,עובדי
עירייה

12-18

רחבי העיר

בתי ספר ,בטחון ,חירום ובטיחות,
משרדי ממשלה  ,חינוך

נוער

12-18

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,הנדסה ,הנהלת העירייה ,
חינוך ,כלל העירייה
בטחון ,חירום ובטיחות ,בתי ספר,
גני ילדים ,הלשכה המשפטית ,ועד
הורים ,חינוך ,מנהל כספים

נוער

12-18

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים0-120 ,
נוער ,מבוגרים,
הורים ,עמותות
ומתנדבים

רחבי העיר

ועדת היגוי חבר מועצה מחזיק תיק
הציונות ,רכז איזורי מועצה ציונית
,רכזי היסטוריה ומנהל חט"ע וצוות
הפקה אולפני הרצליה  +מוזיאון
כפ"ס +המחלקה לתרבות ישראל ,
כינוס ועדת

משרדי ממשלה
 ,הורים ,עובדי
עירייה ,נוער,
אזרחים ותיקים,
מבוגרים ,עובדי
עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

6-12

אגף חינוך

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
הרשאה כנגד ביצוע
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

347

פרט

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

348

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

חשמל

חשמל

31/12/2020

55

1812620430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

ביטוח

ביטוח לימן

31/12/2020

34

1812620440

ביטוח לימן

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

1812620750

לימן עבודות
קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

1812620780

לימן שונות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

רכישות מיוחדות
לימן

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב
עד  100%עמידה בתקציב

נגישות ,הכלה לימן עבודות קבלניות
ושילוב

31/12/2020

נגישות ,הכלה לימן שונות
ושילוב

31/12/2020

40

31/12/2020

2

1812620930

נגישות ,הכלה אחרות קיטנה גני ילדים חנם
ושילוב

31/12/2020

745

1812800780

אחרות קיטנה גני
ילדים חנם

נגישות ,הכלה חינוך מיוחד הוצאות קיום
ושילוב

31/12/2020

823

1813200742

חינוך מיוחד
הוצאות קיום

הוצאות

נגישות ,הכלה תכנית case managers
ושילוב

31/12/2020

120

חדש

תכנית case
managers

הוצאות

תכנית שנתית

נגישות ,הכלה השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה
ושילוב

31/12/2020

25

1813200784

נגישות ,הכלה פרויקט חונכות
ושילוב

31/12/2020

23

1817700750

השתתפות משרד
החינוך בסייעת
צמודה
פרויקט חונכות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

חינוך

מלגות

31/12/2020

35

1817900850

מלגות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כוח אדם

זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה

31/12/2020

5,400

1812210210

זמניים סיעות
צמודות חנ"מ חובה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

רכש

רכישות מיוחדות לימן

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

349

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

350

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כוח אדם

שכר לימן

31/12/2020

0

מס' סעיף
תקציבי
1812620110

עובדי עירייה

שכר לימן

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

0

1812620130

שעות נוספות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

רכב

31/12/2020

0

1812620140

רכב

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

זמניים לימן

31/12/2020

1812620210

זמניים לימן

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

שכר לימן

31/12/2020

1845210110

שכר לימן

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

1845210130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

אחזקת רכב_עובדים

31/12/2020

1845210140

אחזקת רכב_
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סיעות כיתתיות חטיבות

31/12/2020

1,808

1814001110

סיעות כיתתיות
חטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות משלבות חנם חודשיות

31/12/2020

50

1814002110

סייעות משלבות
חנם חודשיות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות חנ"מ זמניים

31/12/2020

2,900

1814002210

סייעות חנ"מ זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות כיתתיות

31/12/2020

5,700

1813203110

סייעות כיתתיות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות חנם משלבות חודשיות

31/12/2020

1,700

1813203111

סייעות חנם
משלבות חודשיות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות חנ"מ זמניים

31/12/2020

16,950

1813203210

סייעות חנ"מ זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

0

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1911

מטרה עירונית

יעד אגפי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

351

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

352

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

סייעות כיתתיות תיכון

31/12/2020

1,050

כוח אדם

סייעות חנ"מ זמניים

31/12/2020

1,250

1815000210

סייעות חנ"מ זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה

31/12/2020

-3,600

1812300520

השתלמויות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

הכנסות מועדונית חינוך מיוחד

31/12/2020

-711

1812300740

חומרי עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים

31/12/2020

-724

1812810750

הפעלת ניצנים
בחופשה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

השתתפות סייעות חנ"מ

31/12/2020

-2,300

1314001922

השתתפות סייעות
חנ"מ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

השתתפות בחינוך מיוחד

31/12/2020

-1,425

1313200924

השתתפות בחינוך
מיוחד

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

השתתפות בסייעות כיתתיות

31/12/2020

-3,781

1313203921

השתתפות בסייעות
כיתתיות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

השתתפות בסייעות חנ"מ

31/12/2020

-13,600

1313203922

השתתפות בסייעות
חנ"מ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

השתתפות סייעות חנ"מ

31/12/2020

-1,000

1315001922

השתתפות סייעות
חנ"מ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

קבס שכר

31/12/2020

530

1817700110

קבס שכר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

30

1817700130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

63

1817700140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

סייעות כיתתיות
תיכון

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1924

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1815000110

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

353

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

1948

354

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות העמקת הרצפים החינוכיים בין מסגרות
החינוך ; ובין מערכת החינוך הפורמאלית
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
לבין מערכות החינוך המשלימות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הכנסות

השתתות קבס

31/12/2020

-390

כוח אדם

שרותים אחרים השכר הקובע

31/12/2020

150

1817600110

שרותים אחרים
השכר הקובע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

שעות נוספות

31/12/2020

20

1817600130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כוח אדם

זמניים

31/12/2020

0

1817600210

זמניים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

חשמל

חשמל

31/12/2020

50

1817600430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

31/12/2020

100

1817600780

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

רכש

ציוד יסודי

31/12/2020

5

1817600930

ציוד יסודי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

הכנסות

הכנסות מרווחה חנוכ

31/12/2020

-20

1317600410

הכנסות מרווחה
חנוכ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

מועדונית

31/12/2020

-108

1317600921

מועדונית

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

נגישות ,הכלה תיקי סמל לתלמידים בדגש על תלמידים עם צרכים
מיוחדים מיסודי לחט"ב ומחט"ב לתיכון.
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

נגישות ,הכלה לקראת מעברים (גנ"י-יסודי ,יסודי-חט"ב ,חט"ב-תיכון)
השתתפות בוועדות איפיון וזכאות של צוות מהמסגרת
ושילוב
המזינה והקולטת.

הוצאות שונות הוצאות שונות

השתתות קבס

תכנית רב שנתית תלמידי חנ"מ :כיתות ו'
ולתלמידי כיתות ז' ,ח'

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מספר השתתפויות
משותפות בוועדות אפיון
וזכאות של תלמידים
במעברים

נגישות ,הכלה שילוב תלמידי גני חנ"מ/כיתות חנ"מ בגנים/כיתות רגילים 30/07/2020
כולל ביול"א.
ושילוב

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מספר תלמידים הלומדים
בגני/כתות חנ"מ המשולבים
חלק מהשבוע במסגרות חנוך
רגילות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1937

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1317700920

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

 50%מתלמידי כיתות חנ"מ
ו' ,כלל תלמידי חנ"מ ז' ח'

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

 90%מוועדות האפיון
והזכאות של תלמידי
המעבירם יתקיימו בשיתוף
צוותים ממסגרת מזינה
וקולטת
 90%מהתלמידים ישולבו

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

בתי ספר ,גני ילדים

ילדים ,נוער

רחבי העיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

355

1950

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נגישות ,הכלה שילוב תלמידים הלומדים בבי"ס כוללניים של חנ"מ בבי"ס 30/07/2020
רגילים
ושילוב

0

ללא סעיף תקציבי

נגישות ,הכלה פעילויות משותפות מוגדרות של תלמידי בי"ס חנ"מ לבי"ס 30/07/2020
רגיל
ושילוב

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מספר פעילויות משותפות

נגישות ,הכלה הסדרת פרסומי שיבוץ מוקדם ככל האפשר :גנ"י ,1.7.19
יסודי  ,1.7.19עי" 15.6.19
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

פרסום שיבוצים לתלמידי
החנוך המיוחד הלומדים
בתוך כפר סבא

1952

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי
העניין בחינוך העירוני
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיתופיות

הידוק שיתופי פעולה עם הרווחה ונער וצעירים :הכנה
לצה"ל ,הכנה לעבודה ,פעילויות לרווחת הסייעות

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1953

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיתופיות

שיתוף המגזר העסקי בעיר עם תיכוניסטים לשם למידת
מקצוע

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

פעולות משותפות מח'
פרט/רווחה ,מח' פרט/נער
וצעירים בכדי להגיע לקהל
רלבנטי רב ככל הניתן
מספר עסקים עירוניים בהם
משתלבים תיכוניסטים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
שיתופיות

שיתוף מתנדבים/מחוייבות אישית במסגרות החנ"מ.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

בי"ס סאלד וגוונים פעילויות עם מסגרות רגילות.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

נגישות ,הכלה גני חנ"מ  -גנ"י פתיחה למרחב לימודי משותף
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מספר התיכוניסטים/
מתנדבים המתנדבים בגני
חנ"מ
מספר מפגשים משותפים
של תלמידים מסאלד/גוונים
עם בי"ס בעיר
גן חנ"מ סופית וגן רגיל כחל
פועלים במרחב משותף

נגישות ,הכלה תלמידי חנ"מ חונכים תלמידים צעירים.
ושילוב

30/07/2021

0

ללא סעיף תקציבי

שיתופיות

אחת לחודש מפגש עבודה עם הנהגת הורים לילדים עם
צרכים מיוחדים.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

פרסום

העברת מידע בקבוצות הוואטסאפ ,פייסבוק

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

נגישות ,הכלה תקשורת תומכת חליפית ,הנגשה טכנולוגית
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית רב שנתית תלמידי כיתות חנ"מ בוגרות תלמידי  5מתוך  8כיתות ה'
(ה' ,ו') חונכים ילדי כיתות א' ו' חנ"מ יקחו חלק בחניכת
תלמידי כיתות א'
 12מפגשים
מספר מפגשים משותפים
תכנית שנתית
עם ועד הורים לילדים עם
צרכים מיוחדים
העברת מידע בפלטפורמות שימוש בקבוצות וואטסאפ,
תכנית שנתית
קבוצת פייסבוק לצורך
האמורות
הנגשת הקשר עם ההורים
 80%מכלל הבקשות  -סיום
הוצאה לפועל של כלל
תכנית שנתית
טיפול וקבלת הציוד
בקשות הנגשה טכנולוגית

1951

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך
ובין ההורים

הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות
לניהול מידע וידע – big data

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

כל בי"ס (גוונים וסאלד)
יקח חלק ב  3פעילויות עם
בי"ס רגיל
פרסום השיבוצים בגני
החנוך המיוחד וכיתות
החנוך המיוחד בכפר סבא
לפי התאריכים הנקובים
פעילות משותפת לקראת
גיוס ולקראת עבודה

בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

חינוך

ילדים ,נוער,
הורים

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,שח"ק ,נוער צעירים נוער
וקהילה

12-18

רחבי העיר

 5תיכוניסטים מהחנוך
המיוחד ישתלבו יום בשבוע
בבית עסק בכפ"ס
 5מתנדבים ו  5תיכוניסטים
מתנדבים ב  5גני חנ"מ

בתי ספר ,חינוך ,עסקים

נוער

12-18

רחבי העיר

גני ילדים ,בתי ספר ,חינוך ,בתי ספר,
גני ילדים

ילדים ,נוער

12-18 ,3-6

רחבי העיר

כל בי"ס יקיים  4מפגשים

בתי ספר

ילדים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

 2הגנים מתנהלים כגן אחד

גני ילדים ,חינוך ,עמותות

ילדים ,הורים,
עובדי עירייה

3-6

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים ,נוער

6-12

רחבי העיר

ועד הורים ,חינוך

הורים

ועד הורים ,חינוך

הורים

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,מחשוב
ומערכות מידע ,אחזקה ותפעול

ילדים ,נוער

אגף חינוך

מס'
משימה
1949

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר תלמידי בי"ס חנ"מ
תכנית שנתית
המשולבים בבי"ס בעיר

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

12-18 ,6-12 ,3-6
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1962

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הרחבה והתאמת המענים לתלמידים
ותלמידות עם צרכים ייחודיים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

טכנולוגיה

מערכת סייעות ממוחשבת :החלפות ,העדרויות ,שכר.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 70%מהטיפול יבוצע
באמצעות המערכת
הממוחשבת
הזנת נתונים במערכת אחת
בלבד ללא כפילויות

חינוך

נוער ,ילדים

12-18 ,6-12 ,3-6

חינוך

ילדים ,נוער,
מבוגרים

6-12 ,12-18 ,3-6

 80%מבקשות ההנגשה
שהתקבלו יבוצעו עד
פתיחת שנה"ל

אחזקה ותפעול ,חינוך ,הנדסה

ילדים ,הורים

 2גני תקשורת נוספים
מתכננים חלק ביוזמה
בתשפ"א.
 90%מבתי הספר

טכנולוגיה

סינכרון בין מערכת ועדות אפיון וזכאות/משבצת
לאוטומציה (בתנאי שניתן לשמור על חסיון)

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

נתונים המוזנים במשבצת
יסונכרנו עם האוטומציה

נגישות ,הכלה
ושילוב

הנגשה פיזית  -יעול תהליך ההנגשה

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

איסוף מידע על פי לוחות
זמנים והוצאה לפועל של
הנגשות פיזיות בטרם
נפתחת שנ"ל
שני גני הילדים פועלים כגן
אחד

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

מרחב הכלה בבתי הספר

נגישות ,הכלה עיגון מקומם הפיזי של גני החנ"מ בכל אזור בעיר ,בדגש
על מערב העיר ,פתיחת  3גני חנ"מ בצמידות לגנים רגילים.
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

פתיחת גני חנ"מ בצמידות
לגנים רגילים

נגישות ,הכלה חנ"מ כחלק אינטגרלי במערכת החינוך הרגילה
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1968

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נגישות ,הכלה
ושילוב

בתי ספר יסודיים כבתי ספר מכילים

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1969

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות פיתוח הון אנושי  -מקצועי והכשרות
צוותים וטיפוחו
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נגישות ,הכלה הורים לילדים עם זכאות לחנ"מ הבוחרים לשלב את
ילדיהם בחנוך הרגיל יקחו חלק בבחירה כשאר תלמידי
ושילוב
העיר.
 20מפגשי השתלמות סייעות חנ"מ.
פיתוח ההון
האנושי

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

שילוב תלמידים בעלי זכאות כלל התלמידים בעלי זכאות
לחנוך מיוחד מועדות אפיון
בחנוך המיוחד בכיתות
וזכאות ישולבו במסגרות
הרגילות לבחירת ההורים
החינוך הרגילות
בתי ספר יסודיים כבתי ספר  2בתי ספר יסודיים
מכילים בהם כשליש מן
התלמידים הנם תלמידים עם
צרכים מיוחדים.
אפשרות לקיחת חלק
מספר ילדים עם צרכים
בבחירה ל  100%מהילדים
מיוחדים בוחרים מסגרת
חינוכית כשאר בני גילם
הענות של  70%מכלל
השתלמות סייעות חנ"מ
סייעות החנוך המיוחד
למפגשי השתלמות לסייעות
חנ"מ
יציבות בצוותים שבגנ"י
שיפור עבודת הצוות,
מקצועיות ,תחושת השייכות חנ"מ ,לקיחת חלק פעיל
והמחוייבות של הצוותים בגני בהוצאה לפועל של תכניות
חינוכיות
החנ"מ

1963

1964
1965
1966
1967

1970

1971
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כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נגישות ,הכלה פיילוט חיים משותפים גן תקשורת גן רגיל.
ושילוב
נגישות ,הכלה
ושילוב

כוח אדם

ייעוד מרחב הכלה וטיפול בכל מסגרת חינוכית וציודו.

מנהלת אזור גנ"י חנ"מ.

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

פתיחת  3גני חנ"מ במערב
כפ"ס בצמידות לגנים רגילים

הערות

אגף חינוך

מס'
משימה
1961

מטרה עירונית

יעד אגפי

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
שימוש במערכת ממוחשבת
תכנית שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

גני ילדים ,ועד הורים ,חינוך

ילדים

3-6

רחבי העיר

בתי ספר

ילדים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,גני ילדים ,הנדסה ,ועד
הורים ,חינוך
בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,תושבים

ילדים

3-6

שכונות מערב

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

בתי ספר ,ועד הורים ,חינוך

ילדים

בתי ספר ,גני ילדים ,ועד הורים ,חינוך ילדים
גני ילדים ,חינוך ,מש"א והדרכה

6-12

רחבי העיר

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

מבוגרים

3-6

רחבי העיר

עובדי עירייה

3-6

רחבי העיר
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תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

פיתוח ההון
האנושי

שני מפגשים שנתיים עם צוותי הסייעות בבתי הספר
והגנים בשיתוף עם מדריכות מהמתי"א

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

1973

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות
החינוך
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תכנון ותהליכי
עבודה

כנס הערכות פתיחת שנה.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

שיתופיות

שת"פ עם רכזת מטעם משה"ח גנ"י/בי"ס לסייעות

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1975

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

פיתוח ההון
האנושי

מפגשים שנתיים עם סייעות בתי הספר בתוך המסגרות
בהן הם עובדות

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1976

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות
החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

פיתוח ההון
האנושי

שלושה מפגשים שנתיים עם סייעות גני ילדים חנ"מ
בשיתוף מדריכת המתי"א.

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1979

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פיילוט בני נוער מתמקצעים בעסקים שונים בעיר (תיקון
אופניים ,וטרינר ,מזכירות רפואית ,מכירות)...

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1980

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיתופיות

פיילוט חיים משותפים בין גן תקשורת לגן רגיל

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1981

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נגישות ,הכלה
ושילוב

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

1974

1977
1978
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נגישות ,הכלה
ושילוב

הנגשה פרטנית

נגישות ,הכלה מיפוי הצרכים הייחודיים במסגרות השונות (בדגש על
מעברים וקליטת תלמידים חדשים) וביצוע התאמות
ושילוב
נדרשות

פתיחת מגמות לימוד לכלל תלמידי החנ"מ בין בתי ספר.

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שיפור עבודת צוות ,יוזמות צוות מחוייב למסגרות בו
משותפות ,קשר משמעותי עובד ,הוצאה לפועל של
עם צוותים חינוכיים וקהילת  2יוזמות חדשות ,ירידה
במספר תלונות הורים
ההורים
ירידה של  50%בחוסר
צמצום תלונות של צוותי
שביעות רצון ותלונות של
חינוך ושל סייעות בנוגע
מסגרות חינוכיות /סייעות
למהות העבודה ושתופי
הפעולה במסגרות החינוכיות
 90%מסייעות גני החנ"מ
הגברת תחושת השייכות
והעצמה של צוותי סייעות המתאימות לתפקיד ישארו
מבחירה בגן בו הן עובדות
גני החנ"מ
מספר הילדים המקבלים ציוד  90%מהציוד המוזמן מגיע
ליעדו בשנה"ל
ההנגשה הפרטנית
 90%מהילדים הזקוקים
להנגשה מוכרים
ובקשותיהם טפלו

מספר הילדים הזקוקים
להנגשה פרטנית לשנת
תשפ"א ולשנת תשפ"ב,
מספר הנגשות אשר יוצאות
לפועל
שילוב ילדים בעסקים שונים  3תיכוניסטים מכיתות חנ"מ
בעיר כחלק מלמידה בתיכון יגיעו אחת לשבוע באופן
קבוע לעסק בו הם מביעים
עניין בעיר ויתמקצעו בו
ילדים וצוותים מתייחסים
גן חנ"מ וגן רגיל פועלים
לשני הגנים כגן אחד,
כגן אחד
הרחבת הפיילוט ל 2גנים
נוספים.
תלמידי כיתה י' חנ"מ בתיכון לקראת תשפ"א פתיחת
בעיר לומדים במגמת לימוד מגמות לימוד לכלל כיתות י'
לבחירתם מבין כל התיכונים חנ"מ בתיכונים
בכפ"ס

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

מבוגרים

3-6

רחבי העיר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,מש"א
והדרכה

מבוגרים

3-6

רחבי העיר

חינוך ,גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,הורים,
מבוגרים

3-6

רחבי העיר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

מבוגרים

3-6

רחבי העיר

גני ילדים ,חינוך

מבוגרים

3-6

רחבי העיר

גני ילדים ,בתי ספר ,אחר ,חינוך,
אחזקה ותפעול ,מחשוב ומערכות
מידע
אחזקה ותפעול ,אחר ,בתי ספר ,גני
ילדים ,הנדסה ,חינוך

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

ילדים ,נוער,
הורים

0-120

רחבי העיר

בתי ספר ,עסקים

נוער

12-18

רחבי העיר

גני ילדים ,חינוך

ילדים

3-6

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

רחבי העיר

אגף חינוך

מס'
משימה
1972

מטרה עירונית

יעד אגפי

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
הידוק הקשר בין הסייעות
תכנית שנתית
למחלקת הפרט ,הגברת
שיתופי פעולה ,מחוייבות
והתמדה
הגעה לכנס והפנמת הכלים
תכנית שנתית
הניתנים בו

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 80%מהסייעות מביעות
רצון להשאר במסגרת בה הן
עובדות וכנ"ל לגבי מנהלות
המסגרות
ירידה של  30%בברורים/
שיחות משמעת

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי
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1983

יעד אגפי

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

חינוך

מבוגרים

0-120

רחבי העיר

חינוך

מבוגרים

0-120

רחבי העיר

חינוך ,שירות והסברה ,מחשוב
ומערכות מידע

מבוגרים ,הורים0-120 ,
אנשים עם
מוגבלות ,עובדי
עירייה ,תושבים
כללי

רחבי העיר

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים בית ספר דמוקרטי

31/12/2020

3,200

1815008110

שכר מורים בית
ספר דמוקרטי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים בית ספר דמוקרטי

31/12/2020

180

1815008111

שכר עובדים בית
ספר דמוקרטי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים כצנלסון

31/12/2020

20,900

1815010110

שכר מורים כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים כצנלסון

31/12/2020

1,330

1815010111

שכר עובדים
כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים

31/12/2020

90

1815010130

שעות נוספות
מורים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים

31/12/2020

30

1815010140

אחזקת רכב מורים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

עובדים זמניים כצנלסון

31/12/2020

70

1815010211

עובדים זמניים
כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
העניין
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

1984

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

1985

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כוח אדם

הקצאת מזכירה למחלקת פרט

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

פיתוח ההון
האנושי

שיפור יכולת ההכלה בקרב נותני השירות :ישיבות צוות
סדורות בדגש על שירות

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

30/07/2020

0

ללא סעיף תקציבי

תכנית שנתית

נגישות ,הכלה שיתוף עובדי מחלקת הפרט בישיבות ומפגשים עם
משפחות לשם הגברת הקרבה והחיבור;
ושילוב
שירות

היענות ומענה זמינים ומהירים לפונים  -הגדרת טווח
תגובה עד  24שעות לפניה

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
שנתית
מענה לכלל הפונים בנושאים תגובה ל  100%מהפניות
תכנית שנתית
למחלקת הפרט
השונים מחלקת הפרט
סבלנות ,הקשבה ,אכפתיות ,עובדי מחלקת הפרט בעלי
יכולת הכלה ,אדיבות,
שרותיות ,תרבות דיבור,
סבלנות .קשרי עבודה טובים
הכלה; הגברת שיתוף
ונכונות לגבות האחד את
הפעולה בפנים מחלקתי
השני בעת הצורך.
הגברת האכפתיות ,הנכונות
הגברת ההבנה ,ההכלה
לסייע והסבלנות
והחיבור לתכנים ,למקרים
ולאנשים בהם עוסקת
המחלקה
מענה לכל פניה בטווח של כלל הפניות למחלקה
מקבלות מענה עד  24שעות
עד  24שעות.
מרגע הפניה

הערות

בעלי עניין

תיכונים
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
1982

מטרה עירונית

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

363

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

364

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

18,850

מס' סעיף
תקציבי
1815020110

מטרה עירונית

יעד אגפי

שכר מורים גלילי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים גלילי

תכנית שנתית

1,020

1815020111

שכר עובדים גלילי

הוצאות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים גלילי

31/12/2020

אחוז עמידה בתקציב

1815020130

שעות נוספות
מורים

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים

31/12/2020

110

עד  100%עמידה בתקציב

שעות נוספות
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות עובדים

31/12/2020

45

1815020131

כספים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים

31/12/2020

40

1815020140

אחזקת רכב מורים

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

רכב עובדים גלילי

31/12/2020

100

1815020141

רכב עובדים גלילי

הוצאות

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

גלילי עובדים זמניים

31/12/2020

80

1815020211

גלילי עובדים זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים הרצוג

31/12/2020

19,900

1815030110

שכר מורים הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים הרצוג

31/12/2020

1,120

1815030111

שכר עובדים הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים

31/12/2020

160

1815030130

שעות נוספות
מורים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות עובדים

31/12/2020

60

1815030131

שעות נוספות
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים

31/12/2020

40

1815030140

אחזקת רכב מורים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

רכב עובדים הרצוג

31/12/2020

40

1815030141

רכב עובדים הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית
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הערות

כספים

עובדי עירייה

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
1993

תחום עירוני

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

365

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

366

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

68

מס' סעיף
תקציבי
1815030211

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

עובדים זמניים הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

21,500

1815040110

שכר מורים רבין

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים רבין

31/12/2020

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

1815040111

שכר עובדים רבין

הוצאות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים רבין

31/12/2020

1,210

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שעות נוספות
מורים

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים

31/12/2020

150

1815040130

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות עובדים

31/12/2020

30

1815040131

שעות נוספות
עובדים

כספים

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים

31/12/2020

60

1815040140

אחזקת רכב מורים

הוצאות

עובדי עירייה

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

רכב עובדים רבין

31/12/2020

45

1815040141

רכב עובדים רבין

הוצאות

תכנית שנתית

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

עובדים זמניים

31/12/2020

80

1815040211

עובדים זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר מורים המר

31/12/2020

2,800

1815200110

שכר מורים המר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שכר עובדים המר

31/12/2020

210

1815200111

שכר עובדים המר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים המר

31/12/2020

20

1815200130

שעות נוספות
מורים המר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות עובדים

31/12/2020

4

1815200131

שעות נוספות
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים האמר

31/12/2020

30

1815200140

אחזקת רכב מורים
האמר

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

עובדים זמניים
הרצוג

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית
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הערות

כספים

עובדי עירייה

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

אגף חינוך

מס'
משימה
2006

תחום עירוני

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

367

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

368

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

4

מס' סעיף
תקציבי
1815200141

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב עובדים

5,200

1815400110

משכורת תיכון דתי
מורים הראל

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

משכורת תיכון דתי מורים הראל

31/12/2020

1815400111

הראל עובדים

הוצאות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

הראל עובדים

31/12/2020

200

שעות נוספות
מורים

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות מורים

31/12/2020

20

1815400130

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

שעות נוספות עובדים

31/12/2020

4

1815400131

שעות נוספות
עובדים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב מורים

31/12/2020

20

1815400140

אחזקת רכב מורים

הוצאות

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים כוח אדם
וחינוך חברתי

אחזקת רכב עובדים

31/12/2020

8

1815400141

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

אגרת שרותי חוץ

31/12/2020

-1,300

1315000490

אגרת שרותי חוץ

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

החזר חוב אלפי מנשה

31/12/2020

0

1315000491

החזר חוב אלפי
מנשה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

אליפות עולם נבחרות ספורט

31/12/2020

-15

1315000923

אליפות עולם
נבחרות ספורט

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

בחינות בגרות דמוקרטי

31/12/2020

0

1315008420

בחינות בגרות
דמוקרטי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

הכנסות דמוקרטי

31/12/2020

-2,240

1315008920

הכנסות דמוקרטי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

דמי שיכפול דמוקרטי

31/12/2020

0

1315008925

דמי שיכפול
דמוקרטי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

אחזקת רכב עובדים

ספר תכנית עבודה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

כספים

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

עד  100%עמידה בתקציב

כספים

עובדי עירייה

כספים

עובדי עירייה

הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

הערות

אגף חינוך

מס'
משימה
2019

תחום עירוני

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

369

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

370

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

0

מס' סעיף
תקציבי
1315010420

-19,100

1315010920

השתתפות ממשלה
כצנלסון

1315010924

חומרי מלאכה
דמי שיכפול כצנלסון

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

בחינות בגרות כצנלסון

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים הכנסות
וחינוך חברתי

השתתפות ממשלה כצנלסון

31/12/2020

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

31/12/2020

-20

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול כצנלסון

31/12/2020

0

1315010925

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-2

1315010927

סל תלמיד לעולה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בחינות בגרות גלילי

31/12/2020

0

1315020420

בחינות בגרות גלילי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה גלילי

31/12/2020

-16,225

1315020920

השתתפות ממשלה
גלילי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

31/12/2020

-20

1315020924

חומרי מלאכה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול גלילי

31/12/2020

0

1315020925

דמי שיכפול גלילי

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-5

1315020927

סל תלמיד לעולה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בחינות בגרות הרצוג

31/12/2020

0

1315030420

בחינות בגרות
הרצוג

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה הרצוג

31/12/2020

-17,650

1315030920

השתתפות ממשלה
הרצוג

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

31/12/2020

-20

1315030924

חומרי מלאכה

הכנסות

בחינות בגרות
כצנלסון

ספר תכנית עבודה

הכנסות

הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
2032

תחום עירוני

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

371

2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057

372

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול הרצוג

31/12/2020

0

מס' סעיף
תקציבי
1315030925

דמי שיכפול הרצוג

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-3

1315030927

סל תלמיד לעולה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בחינות בגרות

31/12/2020

0

1315040420

בחינות בגרות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

השתתפות ממשלה רבין

31/12/2020

-16,880

1315040920

השתתפות ממשלה
רבין

הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

31/12/2020

-17

1315040924

חומרי מלאכה

הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול רבין

31/12/2020

0

1315040925

דמי שיכפול רבין

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-1

1315040927

סל תלמיד לעולה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בחינות בגרות המר

31/12/2020

0

1315200420

בחינות בגרות המר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ממשלה תיכון דתי לבנים

31/12/2020

-2,900

1315200920

ממשלה תיכון דתי
לבנים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שכפול המר

31/12/2020

0

1315200925

דמי שכפול המר

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-1

1315200927

סל תלמיד לעולה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

בחינות בגרות הכנסות

31/12/2020

0

1315400420

בחינות בגרות
הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

ממשלה תיכון דתי לבנות

31/12/2020

-4,900

1315400920

ממשלה תיכון דתי
לבנות

ספר תכנית עבודה

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
2045

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

373

2059
2060
2061
2062

374

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

חומרי מלאכה

31/12/2020

-10

מס' סעיף
תקציבי
1315400924

חומרי מלאכה

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

דמי שיכפול

31/12/2020

0

1315400925

דמי שיכפול

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

סל תלמיד לעולה

31/12/2020

-2

1315400927

סל תלמיד לעולה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם
מקצועי עירוני מוביל

הכנסות

אורט תחזוקה

31/12/2020

-24

1315500430

אורט תחזוקה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי
העניין

פרסום

פרסום הרישום והכנת החוברת לרישום והאגרות
לתלמידים.

31/12/2020

0

תכנית שנתית

חוברת מוכנה עד 01/2020

חוברת מוכנה עד 01/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חינוך

מס'
משימה
2058

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי הכנסות
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

375

בתקופה זו ,המאופיינת בתכנון עתידי של בנייה חדשה מחד ,לצד מהלכים נרחבים של התחדשות
עירונית מאידך בעיר כפר סבא ,אנו מחייבים שימוש במודלים של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר
  ,Collaborationחשיבה מחודשת לגבי עירוב שימושים של מתקנים עירוניים והגדרת מודל לניהולקהילה ברמה הפנים ארגונית והחוץ ארגונית .המתבסס על  3צירי עבודה; גאוגרפי ,גילאי ודיסציפלינרי.
אלה ,קידמו הגשת המלצה לייצר גוף שאמון על פיתוח ותכלול השירותים הקהילתיים לתושב ,תוך
הגדרה של מומחי תוכן לכל רצף גילאי ,בראייה כלל עירונית מחד וגאוגרפית-אזורית מאידך.
אגף קהילה וחברה הוקם השנה מתוך רצון לשפר את איכות חייהם הקהילתיים של תושבי העיר
כפר סבא ,חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של התושבים לעיר .האגף שם לו למטרה לקדם את
הקבוצות והקהילות להשפיע על חייהם והסביבה בה הם גרים.
האגף פועל לפי עקרונות הרצף הגילאי מגיל לידה ועד  ,120הרצף הגיאוגרפי ,שכונות מזרח ,מרכז
העיר ומערב העיר ורציפות תפקודית של כל יחידה בארגון .בנוסף האגף מפעיל בכל העיר את המרכזים
הקהילתיים ,מרכז הצעירים ,מרכזי הנוער ותנועות הנוער ,מרכז הכוון וייעוץ לגיל השלישי ויחידה
עירונית לגיל הרך .מרכזים אלו מהווים מקום התכנסות ולפעילות בתחומי חברה קהילה ,העשרה,
ספורט תרבות ופנאי לצד הקניית ערכים חברתיים וחינוכיים.
באגף ישנן חמש מחלקות:
 .1המחלקה לנוער וצעירים.
 .2המחלקה לקהילה ופנאי.
 .3מחלקת מנהלת גמלאים.
 .4יחידה לגיל הרך.
 .5המחלקה לקהילות מיוחדות.

376

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

אגף קהילה וחברה
יעדי היחידה לשנת :2020
הקמת מנהלת גמלאים לגיל השלישי ויישום
תוכנית האב.
הקמת מבנים ל 2-תנועות נוער בשכונות
המערביות.
הובלה והטמעת מודל הקהילה במרחב
העירוני.
פתיחת מחודשת של מרכז בית הסטודנט
כמרכז קהילתי לשכונות המרכז.
המשך הובלת התהליך שהחל בשנת 2020
לבטיחות לשאר המרכזים למבני גלר ,אלי
כהן ,רייזל ,בית הסטודנט.
יישום תוכנית האב לגיל הרך.
הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות
בשכונות.
קידום פיתוח תחום החדשנות בקרב בני
הנוער והקהילה.
קידום מעורבות צעירים באומנות ,מוזיקה
ופנאי.

377

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

השתתפות ממשלה מותנה

31/12/2020

-300

 1328300920השתתפות ממשלה
מותנה

הכנסות

מינהל הנוער אירוח וכיבוד

31/12/2020

5

1828100511

מינהל הנוער אירוח
וכיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

מאור כח חימום מים

31/12/2020

150

 1828300430מאור כח חימום מים

הוצאות

תכנית שנתית

חומרי ניקוי

31/12/2020

20

1828300431

הוצאות

תכנית שנתית

ביטוח

31/12/2020

52

 1828300440בטוח

הוצאות

תכנית שנתית

רכישות מיוחדות

31/12/2020

51

 1828300930רכישות מיחודות

הוצאות

תכנית שנתית

תיקון ליקויי בטיחות ע"פ הסקר שנערך ב  16מבנים

31/12/2020

1,000

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

פיתוח המרחב ומבני הציבור תחזוקה
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

תחזוקה שוטפת

31/12/2020

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הנהלת אגף

2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

2070

2071

2072

2073

378

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פיתוח המרחב ומבני הציבור הכנסות
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור רכש
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור חשמל
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור רכש
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור ביטוח
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור רכש
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה
פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

חומרי ניקוי

תכנית שנתית

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

רחבי העיר

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

רחבי העיר

פיתוח המרחב ומבני הציבור תחזוקה
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

שמירה על סטנדרט המתקנן ,לרבות הציוד.

31/12/2020

20

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

רחבי העיר

פיתוח המרחב ומבני הציבור תחזוקה
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

ציוד לאירועים מותקן באופן קבוע בשטח קריית ספיר

31/12/2020

30

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ניהול האגף

31/12/2020

1,800

1828100110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

379

2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086

380

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

130

מס' סעיף
תקציבי
1828100130

עובדי עירייה

שעות נוספות

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

120

1828100140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

1,630

1828200110

שכר מוקדי הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

100

1828200130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

250

1828200140

אחזקת רכב_
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

1,080

1828300110

חוגי נוער השכר
הקובע

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

30

1828300130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

0

1828300140

אחזקת רכב עובדים

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

1,854

1828300210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

260

1869001110

שכר מועדון נוער
עולה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

0

1869001130

שעות נוספות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

25

1869001140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

120

1869001210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2074

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

381

2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

1,120

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

30

1828400130

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

כוח אדם

ניהול האגף

31/12/2020

260

1828400140

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

עד  100%עמידה בתקציב

עובדי עירייה

הוצאות שונות תפעול שוטף של האגף  -תקציב עזר משרדי

31/12/2020

70

1828100492

תקציב עזר משרדי

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות שונות תפעול שוטף של האגף  -עזר מחשב

31/12/2020

150

1828100593

עזר מחשב

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות שונות תפעול שוטף של האגף  -שכר תקציבי עזר

31/12/2020

120

1828300115

שכר תקציבי עזר

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות שונות תפעול שוטף של האגף  -עזר משרדי

31/12/2020

40

 1828300492עזר משרדי

הוצאות

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

2095

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

שירות

2096

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

חוסן עירוני

2097

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חוסן עירוני

2098

382

שכר קידום נוער

גיבוש פעולות יעודיות לשימוש במתקנים עירוניים פנויים  -הנחת 25/03/2020
העבודה שמתקנים רבים המשמשים לפעילות קהילה ,חינוך  ,פנאי
וספורט יוותרו פנויים לאור צמצום/השבתה של הפעילות .יש
להציג הצעות חלופיות לשימוש במתקנים
פיתוח פתרונות חלופיים למפגשים חברתים פרונטאליים  -מיפוי 25/03/2020
הפעילויות ,הכנת מערכי פעילות ,איתור שותפים ואמצעים-
הפעילויות צריכות לתת מענה לרצף הגילאי ורצף גיאוגרפי
בהתאם למדיניות
25/03/2020
פיתוח שירותים קהילתיים  -מיפוי הפעילויות ,הכנת מערכי
פעילות ואמצעים ,איתור מתנדבים וארגוני מתנדבים כולל חלוקת
תרופות-הפעילויות צריכות לתת מענה לרצף הגילאי ורצף
גיאוגרפי בהתאם למדיניות
קביעת דרך ותדירות האיתור תושבים לקבלת שירותים קהילתיים25/03/2020 ,
התאמת דרך המענה-המענה צריך להתייחס למגבלות הנחיות
משרד הבריאות ומיקום התושב
25/03/2020
פיתוח אפיקי שילוב נוער מתנדב לצרכים עירוניים ע"י מיפוי
הפעילויות ,הכנת מערכי פעילות ואמצעים ,איתור מתנדבים-
הפעילויות צריכות לתת מענה לרצף הגילאי ורצף גיאוגרפי
בהתאם למדיניות

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2087

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1828400110

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

383

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

2105

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

2107

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2108

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2109

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קהילה,
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים תרבות ,פנאי
וספורט
בעיר
קהילה,
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים תרבות ,פנאי
וספורט
בעיר
קהילה,
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים תרבות ,פנאי
וספורט
בעיר

2100

2101
2102
2103
2104

2106

התנדבות נוער

384

הערכות לגיוס לצה"ל  -מיפוי הפעילויות ,הכנת מערכי פעילות
חוסן עירוני
חלופיים ,איתור שותפים ואמצעים-המשכיות ההכנה לקראת
הגיוס לצה"ל
גיבוש המלצה למדיניות תשלום לפעילויות פנאי וקהילה והעברה
חוסן עירוני
לצוות תקציב וכספים-בניית תחזית פיננסית לפי מדרגים והצגת
משמעויות כלכליות -יש לשלב עם בניית התחזית הפיננסית של
נושא החוגים (על ידי שרון פז)
הצגת תכנית לשמירה על קשר עם משתתפי הפעילות בשגרה,
חוסן עירוני
לצמצום ירידת כמות המשתתפים החוזרים לפעילות עם תום
המשבר-חזרה מהירה לשגרה
מיפוי פעילויות הפנאי העירוניות ובניית חלופות ,הכנת מערכי
חוסן עירוני
פעילות ,איתור שותפים ואמצעים-שימור חוסן עירוני והנגשת
פעילות לתושבי העיר
יצירת קשר עם כל תושבי העיר מגיל  65ומעלה לטובת בדיקת
רווחה
צרכים ותפקודם לטובת מתן סיוע רפואי/מזון/תרופות/
פסיכוסוציאלי-דאגה לאוכלוסייה בסיכון65+ ,
הצגת פרוייקטים למתן שירותים קהילתיים לתושבים בהתאם
חוסן עירוני
להנחיות-יש לפעול לקידום החוסן הקהילתי של תושבי העיר
על ידי מתן מענים קהילתיים לצרכי הציבור; התנדבות נוער,
שמרטפיות וכו -לפי ההנחיות)
הקמת "זירת קורונה" להנגשת מידע כולל הנחיות עירוניות,
שירות
סיכומי הערכות מצב ,הנחיות ממשלה לתושבים ועסקים-להנגיש
מידע לתושב
הוצאות שונות תפעול שוטף של האגף  -אחזקה תקציבי עזר

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

19/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

15/03/2020

תכנית שנתית

עובדי עירייה

25/03/2020

31/12/2020

60

 1828300798אחזקה תקציבי עזר

הוצאות

תכנית שנתית

השבחה ושימור מודל התנדבות  6שנתי כתות ז' עד יב'

31/12/2020

15

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית רב שנתית

Fהנהלת

31/12/2020

20

1828300751

התנדבות נוער

הוצאות

תכנית שנתית

0

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

שימור ושיפור התנהלות אפליקצית  tribuלניהול התנדבות לנוער 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2099

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אחוז התנדבות

מס' משתמשים

 80%התנדבות נוער

כ  5000 -משתמשים

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

נוער

נוער

12-18

12-18

רחבי העיר

רחבי העיר

385

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קהילה,
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים תרבות ,פנאי
וספורט
בעיר

2111

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2112

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2113

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2114

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2115

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2116

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2117

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2118

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2119

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2120

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

386

פרסום

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
קהילה,
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים תרבות ,פנאי
וספורט
בעיר

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

איתור מקומות התנדבות פוטנציאלים נוספים לקליטת בני נוער
מתנדבים

30/09/2020

0

קמפיין עירוני -התנדבות נוער

5 30/06/2020

רחבי העיר

אחוז בדיקת הבקשות

בדיקת  100%מהבקשות
המוגשות ע"י העמותות לפי
הנוהל
 3תכניות

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

ילדים

6-12

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

רחבי העיר

עמותות ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוהל הסדרה למקומות התנסות והתנדבות לנוער

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הרחבת מודל התנדבות לבי"ס ייסודיים

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מס תכניות התנדבות
לילדים

0

תכנית שנתית

מס תכניות התנדבות

תכנית התנדבות יעודית

תכנית שנתית

מס' מפגשים

קיום  3מפגשים

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

תכנית שנתית

מס מתנדבי נוער

 40מתנדבי נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מס מתנדבי נוער

 15מתנדבי נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מס מתנדבי נוער

15

תכנית שנתית

מס מתנדבים

לפחות חצי מתלמידי המכינה

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
החברה לתרבות ופנאי
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
קידום הבריאות וחוסן עירוני
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
קיימות וחדשנות
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

ניהול פורום התנדבות נוער עירוני

0-120

רחבי העיר

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ימי חשיפה

 2ימי חשיפה

נוער

קיום ימי חשיפה לארגוני המתנדבים בקרב תלמידים

2 30/06/2020

12-18

רחבי העיר

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

מס' קמפיינים

קמפיין עירוני למודעות
ולהנגשת ההתנדבות לנוער

31/12/2020

הרחבת תכניות התנדבות התנדבות לנוער בסיכון

0-120

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
החברה לתרבות ופנאי ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני ,שח"ק,
קיימות וחדשנות ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול
תושבים כללי
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

20

31/12/2020

נוער

12-18

רחבי העיר

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

שימור ושיפור תכנית להתנדבות בגני ילדים וצהרונים

31/12/2020

0

קיום תכנית התנדבות נוער "ממש בריא" בגני הילדים

31/12/2020

1

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

קיום תכנית התנדבות נוער "תמיד בסביבה" בגני הילדים

31/12/2020

1

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

בנית תכנית התנדבות למכינת בארי בבית ברל  -מגיעים אחת
לשבוע להתנדב במרחב של כפר סבא

30/09/2020

0

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
החברה לתרבות ופנאי ,קידום
הבריאות וחוסן עירוני ,שח"ק,
קיימות וחדשנות ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול
עמותות ומתנדבים
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2110

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' מקומות
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100מקומות התנסות בעיר
למתנדבי נוער

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

387

מס'
משימה
2121

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

אירועים

יום המעשים הטובים לנוער

1 30/06/2020

2122

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2123

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2124

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2125

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2126

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2127

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

2128

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר
פרסום
פיתוח והרחבת תחום
מנהיגות ומעורבות תושבים
בעיר

קהילות מיוחדות
2129

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2130

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2131

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

388

העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט
העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט
העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה,
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה
בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

רחבי העיר

קיום הכשרות לרכזי מעורבות חברתית בבתי ספר

31/12/2020

7

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הכשרות

אחת לשנה

קיום פורום רכזי מעורבות חברתית בתיכונים

31/12/2020

1

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מפגשים

 3מפגשים בשנה

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

קיום פורום רכזי חטיבות

31/12/2020

1

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מפגשים

 2מפגשים בשנה

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

מבוגרים

קיום מפגשים מקצועיים של הנהלת אגף נוער צעירים וקהילה עם 31/12/2020
הצוות החינוכי בתיכונים

0

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

תכנית שנתית

מס' מפגשים

אחת לשנה

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

עובדי עירייה

פרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן

31/12/2020

0

תכנית שנתית

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

נוער

אירוע הוקרה לנוער מתנדב

31/12/2020

8

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

קיום אירוע

אירוע עירוני

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

חוברת דיגטלית של כלל מקומות ההתנסות לנוער

31/12/2021

3

 1828300785הוצאות אחרות
 -עמ"ן

הוצאות

תכנית שנתית

הפצת החוברת

הפצת חוברת דיגיטלית
מעודכנתבכל  12החטיבות
והתיכונים

בתי ספר ,חינוך ,מתנדבים,
עמותות ,נוער צעירים וקהילה

נוער

אירועי חודש הגאווה

31/12/2020

הקמת מחלקה אשר תעסוק בתחום הקהילות המיוחדות (להט"ב31/12/2020 ,
מוגבלות וכו)...
אירוע הגאווה (תהלוכה  /הפנינג)

שכר מנהל
מחלקה

30/06/2020

ספר תכנית עבודה

מבוגרים

רחבי העיר

מבוגרים

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

12-18

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

כלל אגפי העירייה ,תושבים

להט"בים

הוצאות

תכנית שנתית

כלל אגפי העירייה ,תושבים

להט"בים

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

כלל אגפי העירייה ,תושבים,
מחלקת אירועים וכלל אגפי
העירייה

להט"בים

מרכז העיר

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' אירועים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
אחת לשנה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

389

2133

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט

סדנאות  /הרצאות

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט

מיפוי צרכים הקהילה הלהט"ב על ידי סקר מקיף

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

העלאת המודעות והסבלנות קהילה,
תרבות ,פנאי
לקהילה הלהט"בית
וספורט

מחלקת קהילה ופנאי
2134

מנהיגות צעירה והדרכה
2135
2136
2137
2138

קהילה,
חשיפת תנועות הנוער
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
תרבות ,פנאי
ברמה העירונית
האדם
וספורט
קהילה,
חשיפת תנועות הנוער
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
תרבות ,פנאי
ברמה העירונית
האדם
וספורט
הרחבת תחום מנהיגות נוער קהילה,
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
תרבות ,פנאי
האדם
וספורט
חדשנות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים פיתוח התחום הטכנולוגי
ויזמות
בשכונה הירוקה
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

2139

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים הגדלת התחום הטכנולוגי
במרכז הנוער העירוני
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

2140

הרחבת תחום מנהיגות נוער קהילה,
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
תרבות ,פנאי
האדם
וספורט
קהילה,
חיבור לקהילה -חשיפת
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
מרכז המוסיקה לתושבים תרבות ,פנאי
האדם
וספורט
קהילה,
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות העלאת המודעות וסיוע
תרבות ,פנאי
למשפחות לאנשים עם
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
וספורט
מוגבלות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2141
2142

390

חדשנות
ויזמות

31/12/2020

31/12/2020

הפעלת  4קבוצות איגי במרחב העירוני

10

31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

שח"ק ,מרכז הורות ,קיימות
וחדשנות ,תרבות ,חינוך  ,שח"ק,
מרכז הורות ,קיימות וחדשנות,
תרבות ,חינוך
אגף שח"ק ,אגף החינוך ,בריאות
וחוסן ,מחלקת אירועים

להט"בים

רחבי העיר

להט"בים

רחבי העיר

תכנית שנתית

להט"בים

הקמה של להקת תנועות הנוער המונה בין  10-20משתתפים מכל 01/12/2020
התנועות פרט לבני עקיבא

7

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

10- 20משתתפים מכללהתנועות

כנס מחזור תנועות הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער-חיזוק
המודעות לתנועות הנוער בעיר ,כ

01/06/2020

12

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 250משתתפים בוגרי תנועות
הנוער

.1קבוצת מנהיגות "גינה קהילתית" בשיתוף מועדון הגמלאים,
הקמת להקה משותפת לנוער וגמלאים בהובלת הגלריה .29

01/12/2020

5

 1828900785מרכז הנוער העירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הקמת שלוחה של ההאב הטכנולוגי במרכז בירוקה

01/12/2020

10

סעיף חדש 3

ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים +מס'
סמינרים

הגדלת מספר בני הנוער הפעילים בהאב

30/11/2020

40

1828300787

סטרטסאבא

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים +סדנאות

.1קבוצת מנהיגות-תקשורת קהילתית

30/11/2020

5

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

 20 .1חניכים משתתפים
בקבוצה  .2להקה פעילה
המשלבת נוער וגמלאים
כלל העירייה
בעלי עסקים
 .1פעילות של  40חניכים
במהלך השנה וקידום מיזמים .2
סמינר טכנולוגי אחד לפחות
 110בני נוער פעילים כלל העירייה
 .1שלוש קבוצות טכנולוגיות
נוספות  2 .2סדנאות עיצוב
וחדשנות  .כל סדנה וקבוצה
מונות  20משתתפים
דוברות
קבוצה המונה  20בני נוער.
פרויקט תהליכי לקהילה

הופעות אחת לחודש בבית קפה

01/12/2020

5

1828300783

מרכז מוסיקה
גלריה 29

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הופעות

 .1הופעה אחת לחודש .2
היענות של התושבים

פעילויות מיוחדות אחת לשבוע עבור משפחות לילדים ונוער עם
מוגבלות

01/06/2020

5

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר בני נוער מתנדבים

 .1התנדבות של  80בני נוער
באופן קבוע במהלך השנה.2 .
סיוע לעשרה משפחות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2132

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

צעירים ,נוער

12-18

שכונות מרכז

כלל העירייה

נוער ,תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

החברה לתרבות ופנאי

נוער

12-18

שכונות מרכז,
שכונות מערב

נוער

12-18

שכונות מרכז,
שכונות מערב

נוער

12-18

שכונות מרכז

צעירים ,נוער

12-18

שכונות מרכז

עסקים

נוער

12-18

שכונות מרכז

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

391

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

העלאת המודעות לתנועות
הנוער בקרב הקהילה
האתיופית
פונקציות המספקות
מענה חינוכי-חברתי חיזוק
והקניית כישורי חיים
באמצעות מענים מגוונים
של פנאי ,מנהיגות ,מעורבות
חברתית קהילתית והכוונה
וייעוץ לבני הנוער-הפעלת
מרכז הנוער העירוני
הרחבת תחום מנהיגות נוער
 ,הגדלה והעמקת שורות
בני הנוער המשתתפים
בפעילות  -קבוצות מנהיגות
ומעורבות חברתית במרכז
הנוער
הקמת מרכז נוער בירוקה:
פנאי ומנהיגות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

פעילות ייעודית של הצופים במרכז נוער יונה

01/03/2020

2

2144

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

2145

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2146

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2147

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הרחבת פעילות מועצת
הנוער העירונית

2148

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הרחבת פעילות מועצת
הנוער העירונית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

2149

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הרחבת תחום תנועות
הנוער  -צמיחה במספרי
החניכים ברמה העירונית
בדגש על קיום אירועים
משותפים ברמה העירונית,
חיבור בין השכבות הבוגרות
של התנועות ,מעורבות
בקהילה וניראות בעיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

392

צופים

הערות
בשיתוף מרכזי נוער
וקהילה

קהילה אתיופית

12-18

שכונות מזרח

הרשות החדשה
למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות

נוער

12-18

שכונות מרכז,
רחבי העיר

נוער

12-18

שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מערב

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

קיום פעילויות שוטפות מגוונות כגון :סדנאות ,קורסים ,ערבי שיא 25 30/06/2020
 ,התנדבויות כלל עירוניות.

 1828900785מרכז הנוער העירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מועצת הנוער העירונית ,תקשורת ,חוק וסדר ,אות הנוער ,מד"צים140 30/06/2020 ,
כח אלפא ,מדיה ,תיקון מחשבים ,עיצוב ,יזמות ,ליצנות קהילתית,
הכוכבים של דולב ,כן המפקדת" ,יד ביד" ,יח"צ ,תיאטרון ייצוגי ,
נוער מתנדב ,נמש ,איצטרובל

 1828900785מרכז הנוער העירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

אות הנוער,
מועצת נוער,120-
מדצ"ם ,200-אות הנוער, ,150-אוורסט,המשפחה
קבוצות מנהיגות שונות  -20-של שלי עמרמי
 25משתתפים לכל קבוצה.
האב200 -

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

קבוצות מנהיגות :מדצ"ים ,ליצנות קהילתית ,חוק וסדר ,אות
הנוער ,גינה קהילתית ,משחק הוגן ,קבוצת מתנדבים .פנאי -ערבי
שיא אחת לשבוע והכוונה וייעוץ לבני נוער .פיתוח קבוצה
טכנולגית.
כנס אח"מ ,יריד תעסוקה לנוער ,אימוץ עמותת אלומה ,חודש
הנתינה הכולל  8התנדבויות ,סטנדאפ לנוער ,יום חילופי שלטון,
ערב התנדבות ,התנדבויות שוטפות וקידום פרויקטים במסגרת
המועצה.

40 30/06/2020

סעיף חדש 3

ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

30 30/06/2020

1828100780

מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כנס אח"מ ,יריד תעסוקה לנוער ,אימוץ עמותת אלומה ,חודש
הנתינה הכולל  8התנדבויות ,סטנדאפ לנוער ,יום חילופי שלטון,
ערב התנדבות ,התנדבויות שוטפות וקידום פרויקטים במסגרת
המועצה.

10 30/06/2020

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער ,להקת תנועות 8 30/06/2020
הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר וצעיר ,לקיחת חלק
בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ,השתתפות
בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת חלק במפעלים ואירועים
עירוניים באופן שוטף.

הנוער העובד
והלומד

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

בטחון ,חירום
קבוצות מנהיגות20-25 :
משתתפים בקבוצה .ערבי שיא -ובטיחות ,קיימות
וחדשנות ,חברה
כ 50-6-משתתפים לערב
לתרבות ופנאי
 120משתתפים במהלך השנה .קניון ערים ,עמותת
"אלומה" ,בתי
כנס אח"מ 700 -משתתפים
עסקים בעיר ,רווחה,
התנדבות ,כלל אגפי
העירייה
 120משתתפים במהלך השנה .קניון ערים ,עמותת
"אלומה" ,בתי
כנס אח"מ 700 -משתתפים
עסקים בעיר ,רווחה,
התנדבות ,כלל אגפי
העירייה
 50פעילויות לפחות

1828900781

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בעלי עניין

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2143

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1828900784

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' משתתפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 8-15חניכים מהקהילה
האתיופית אשר מגיעים אחת
לשבוע לפעילות צופית
ערב שיא אחת לחודש לפחות.
כ 120-150-בני נוער המגיעים
לכל ערב שיא 7 ,סדנאות לנוער
בין  20-25בני נוער בסדנה.
התנדבות אחת לחודש לכל
קבוצה.

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

393

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הרחבת תחום תנועות
הנוער  -צמיחה במספרי
החניכים ברמה העירונית
בדגש על קיום אירועים
משותפים ברמה העירונית,
חיבור בין השכבות הבוגרות
של התנועות ,מעורבות
בקהילה וניראות בעיר
הרחבת תחום תנועות
הנוער  -צמיחה במספרי
החניכים ברמה העירונית
בדגש על קיום אירועים
משותפים ברמה העירונית,
חיבור בין השכבות הבוגרות
של התנועות ,מעורבות
בקהילה וניראות בעיר
הרחבת תחום תנועות
הנוער  -צמיחה במספרי
החניכים ברמה העירונית
בדגש על קיום אירועים
משותפים ברמה העירונית,
חיבור בין השכבות הבוגרות
של התנועות ,מעורבות
בקהילה וניראות בעיר
הרחבת תחום מנהיגות
טכנולוגית חברתית ומתן
כלים חדשניים לפיתוח
אישי ,קהילתי וחברתי
במציאות משתנה HUB -
חברתי טכנולוגי לבני נוער
מרכז הנוער העירוני -
איתור ומתן ייעוץ והכוונה
לבני נוער בסיכון ובני נוער
מנותקים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער ,להקת תנועות 8 30/06/2020
הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר וצעיר ,לקיחת חלק
בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ,השתתפות
בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת חלק במפעלים ואירועים
עירוניים באופן שוטף.

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער ,להקת תנועות 8 30/06/2020
הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר וצעיר ,לקיחת חלק
בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ,השתתפות
בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת חלק במפעלים ואירועים
עירוניים באופן שוטף.

1828900783

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פרויקט פירות הדר ,פורימון ,קמפיין תנועות הנוער ,להקת תנועות 8 30/06/2020
הנוער ,כנס מחזור תנועות הנוער ,פורום בוגר וצעיר ,לקיחת חלק
בהכשרות ובימי עיון של מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ,השתתפות
בוועדה לקידום מעמד הילד ,לקיחת חלק במפעלים ואירועים
עירוניים באופן שוטף.

1828900784

הצופים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

סדנאות  ,קורסים ,הרצאות ,סמינרים ומנטורים שילוו את בני
הנוער באופן שוטף +שלוש קבוצות מנהיגות טכנולוגית  .סמינרים
במהלך החופשים ( חנוכה ,פסח וקיץ)

12 30/06/2020

1828300787

סטרטסאבא

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מתן מענה לכלל בני הנוער  ,התאמה של תכנית התערבות אישית 15 30/06/2020
והכוונה עבור בני הנוער בעיר ושילוב באחת מקבוצות המנהיגות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

קיום ערבים בנושאי מוזיקה לאורך השנה (קבועים וארעיים)
במות פתוחות ,סדנאות אומן ,תחרות זמר ים תיכוני ,תחרות
להקות ,הופעת סוף שנה ועוד.

2151

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2152

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2153

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2154

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2155

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

394

הרחבת התחום המוזיקלי
בעיר ,הגדלה והעמקת
שורות בני הנוער
המשתתפים בפעילות
השוטפת

30 30/06/2020

מס' סעיף
תקציבי
1828900782

שם סעיף תקציבי
השומר הצעיר

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

בני עקיבא

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 1828900785מרכז הנוער העירוני

1828300783

מרכז המוסיקה
גלריה 29

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' אירועים
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

הערות

נוער

12-18

רחבי העיר

מס' אירועים

 50פעילויות לפחות

נוער

12-18

רחבי העיר

 50פעילויות לפחות

נוער

12-18

רחבי העיר

סמינר 20-משתתפים ,סדנה-
 25משתתפים  .משתתפים
בהאב .150-קבוצות מנהיגות
טכנולוגית  -20משתתפים בכל
קבוצה .הרצאה אחת לחודש.
 20משתתפים בכל סמינר
הפעלת מתחם הקפה  5ערבים
בשבוע ומתן מענה לכ60 -
נערים בערב בממוצע +תכנית
התערבות ל 200בני נוער
בשנה.
אוורסט ,הרשות
 80בני נוער אשר מגיעים
לפעילות בממוצע .ערבי שיא -למלחמה בסמים
 200משתתפים

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מרכז

החברה הכלכלית,
מרכז צעירים,
עסקים בעיר ,מנהל
חברה ונוער

בעלי עניין

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2150

תאריך לביצוע

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 50פעילויות לפחות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

395

מס'
משימה
2156

1828200751

פלשבק

הוצאות

הפעלת מרכז הנוער העירוני ,מרכז המוסיקה גלריה  29ומרכז
הנוער בירוקה פעמיים בשבוע במשך חודשי הקיץ

31/08/2020

0

סעיף חדש 3

ירוקה

2159

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פעילות קיץ כוללת במדור

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפעלת מרכז הנוער העירוני ,מרכז המוסיקה גלריה  29ומרכז
הנוער בירוקה פעמיים בשבוע במשך חודשי הקיץ

31/08/2020

20

 1828900785מרכז הנוער העירוני
ומרכז

2160

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פעילות קיץ כוללת במדור

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפעלת מרכז הנוער העירוני ,מרכז המוסיקה גלריה  29ומרכז
הנוער בירוקה פעמיים בשבוע במשך חודשי הקיץ

31/08/2020

2161

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פעילות קיץ עירונית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

תכנית קיץ במהלך חודש יולי 3 .שבועות לבני נוער בשיתוף משרד 31/08/2020
החינוך הכוללת אירועי שיא גדולים ,פרויקט ינשופי לילה ,סטנדאפ
לנוער ,מסיבות ועוד

2157
2158

396

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הפעלת קבוצות מוסיקה
בתחומים שונים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מיצוב ותפעול הלהקה
הייצוגית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ביטבוקס ,קיובייס ,די ג'יי ,שירה צעירה ,הרכב גלרי,כתיבה
והלחנה,הרכבים מוזיקליים בסגנונות שונים ,העצמת ההרכב קול
המחרוזת ,הרכבי מוסיקה ,תופים ,גיטרה ,גיטרה בס ,הרכב מזרחי,
בית קפה מוזיקלי ועוד.
פתיחת קבוצה נוספת .בכל קבוצה  12משתתפים .השתתפות
103 30/06/2020
באירועים עירוניים

פעילות קיץ כוללת במדור

תאריך לביצוע

תקציב

70 30/06/2020

מס' סעיף
תקציבי
1828300783

מרכז המוסיקה
גלריה 29

תכנית שנתית

מס' משתתפים

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

10

1828300783

מרכז מוסיקה
גלריה 29

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

150

1828300752

מותנה הכנסות
מממשלה בתי נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

השתתפות ב 5אירועים
עירוניים לפחות במהלך השנה.
סיום פרויקט לנוער
מרכז הנוער העירוני 200 -בני
נוער מגיעים בערב .מרכז הנוער
בירוקה 100 -בני נוער לערב.
מרכז מוסיקה גלריה 80- 29-
 100בני נוער בערב

אוורסט ,הרשות
למלחמה בסמים

הרשות החדשה
למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה
מרכז הנוער העירוני 200 -בני הרשות החדשה
נוער מגיעים בערב .מרכז הנוער למניעת
בירוקה 100 -בני נוער לערב .אלימות,סמים
מרכז מוסיקה גלריה  80- 29-ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
 100בני נוער בערב
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה
מרכז הנוער העירוני 200 -בני הרשות החדשה
נוער מגיעים בערב .מרכז הנוער למניעת
בירוקה 100 -בני נוער לערב .אלימות,סמים
מרכז מוסיקה גלריה  80- 29-ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
 100בני נוער בערב
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה
הרשות החדשה
אירועים גדולים 4000
למניעת
משתתפים
אלימות,סמים
ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה

נוער

12-18

שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מערב,
שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מערב,
שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מערב,
שכונות מרכז

ילדים ,נוער

12-18

רחבי העיר

אגף קהילה וחברה

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' משתתפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
בכל הרכב בין  3-10משתתפים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

397

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

חודש הנוער העירוני-
העצמת בני הנוער ברחבי
העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

התנדבות של בני נוער ברחבי העיר ,יום תנועות הנוער ,שישי
שמח ,נשף התנדבות עם אוכלוסיה מבוגרת ,יום קהילה ,סעודת
פסח עם שורדי שואה ,סטנדאפ לנוער ,ערב מתגייסים ,מסיבת
פורים ברחבת קניון ערים ועוד

31/03/2020

52

מס' סעיף
תקציבי
 1828300780הוצאות אחרות

הרשות החדשה
למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה
הרשות החדשה
למניעת
אלימות,סמים
ואלכוהול ,בטחון,
חירום ובטיחות,
קיימות וחדשנות,
עסקים ,משרדי
ממשלה
מדור התנדבות,
ארגון אות הנוער,
עמותת אלומה,
אוורסט

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר

רחבי העיר

2163

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

חודש הנוער העירוני-
העצמת בני הנוער ברחבי
העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

התנדבות של בני נוער ברחבי העיר ,יום תנועות הנוער ,שישי
שמח ,נשף התנדבות עם אוכלוסיה מבוגרת ,יום קהילה ,סעודת
פסח עם שורדי שואה ,סטנדאפ לנוער ,ערב מתגייסים ,מסיבת
פורים ברחבת קניון ערים ועוד

31/03/2020

5

 1828900785מרכז הנוער העירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 11אירועים לפחות

2164

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

העצמת בני הנוער

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

טקסי סיום לקבוצות המנהיגות +טקס נוער מתנדב מצטיין מכלל
קבוצות המנהיגות במדור

01/06/2020

10

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר טקסים ומספר
משתתפים

 8טקסים לפחות

2165

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2166

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

פיתוח מנהיגות בקרב בני
נוער בתחומים מגוונים
 -קבוצות מנהיגות במרכזהנוער
מחויבות קהילתית מדור

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

חדר בריחה ואולם קולנוע בהפקת המדצ"ים

31/08/2020

3

 1828900786מרכז הנוער העירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

מספר משתתפים

נוער

2167

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

השומר הצעיר -הרחבת
הפעילות

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות

52 30/06/2020

1828900782

השומר הצעיר

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים
מתווספים

 350חניכים

כל העירייה

נוער

12-18

רחבי העיר

2168

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הנוער העובד והלומד-
הרחבת הפעילות

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות

112 30/06/2020

1828900781

הנוער העובד
והלומד

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים
מתווספים

 700חניכים

כל העירייה

נוער

12-18

שכונות מרכז

2169

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות ,שיתוף
פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

117 30/06/2020

1828900783

בני עקיבא

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים
מתווספים

 750חניכים

כל העירייה

נוער

12-18

רחבי העיר

2170

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום פיתוח תחום
החדשנות בקרב בני הנוער
והקהילה.
צופים -הרחבת הפעילות
בשני השבטים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

התנדבויות ותרומה לקהילה

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר התנדבויות

מעל  500התנדבויות בשנת
פעילות

נוער

12-18

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות

285 30/06/2020

1828900784

הצופים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים
מתווספים

 1800חניכים

כל העירייה

נוער

12-18

רחבי העיר

398

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2162

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' משתתפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 11אירועים לפחות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

399

2172

2173

2174
2175

2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182

400

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות כנפיים של קרמבו -הרחבת
הפעילות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
העצמת עובדים ופיתוח
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את מנהלים
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פיתוח ההון
האנושי

גיוס בני נוער  +שילוב של חניכים נוספים עם מוגבלות

75 30/06/2020

הכשרות לצוות העובדים וימי עיון

6 30/06/2020

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת גיוס חסויות מחברות
ועסקים בעיר לטובת בני
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
הנוער בחודש הנוער
העירוני ובקיץ .תקנים לצוות
מארגוני נוער שאנו עובדים
איתם בשיתוף פעולה  -גיוס
חסויות שוות ערך כספי
הכנסות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת הגשת קולות קוראים
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך
החינוך בעיר ושילוב
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
פעילויות בלתי פורמאליות
והגילאים
הכנסות

קידום פיתוח תחום
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
החדשנות בקרב בני הנוער
האדם
והקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תחרות חדשנות לילדים
ונוער
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
הפעלת מועדון שרונה -
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
מועדון איגי פתוח
האדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

כנפיים של קרמבו

תכנית שנתית

מספר ימי עיון וטיב
הכשרות

הכשרת עובדים אחת לחודש,
שלושה ימי עיון בשנה

 1828900786מדור הדרכה
ומנהיגות

הוצאות

גיוס חסויות לאורך שנת הפעילות בדגש על חודש הנוער וחודשי
הקיץ

0 30/06/2020

תכנית שנתית

גיוס של  70אלף ₪

גיוס  70אלף שקלים -שווה
ערך לכסף

קול קורא שוטף ערך כדרך ,קול קורא קיץ ,קולות קוראים
מזדמנים ( טכנולוגי וכדומה)
למידה אחרת בחטיבות ובתיכונים הכוללת תכנים המועברים על
ידי אנשי צוות מהחינוך הבלתי פורמאלי

0 30/06/2020

תכנית שנתית

0 30/06/2020

תכנית שנתית

אחוז הגשת קולות קוראים  100%הגשת קולות קוראים
וקבלת תשלום
מספר משתתפים בפעילות תורה ומדע -קבוצות למידה
במרכז הנוער במסגרת פרויקט
וטיב שיתוף הפעולה
כיתות מנהיגות .חטיבת שז"ר-
מנהיגות נשית  .חטיבת בר
לב -חמש כיתות מדצ"ים
מספר משתתפים

חינוך

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות

60 30/06/2020

1828900787

בית"ר תנועת נוער

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח תחום חדשנות טכנולוגית בקרב בני נוער וילדים

10 30/06/2020

1828300754

מותנה הכנסה
מנהיגות נוער

הוצאות

הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות ,שיתוף
פעולה באירועים עירוניים ובהתנדבויות

0 30/06/2020

הערות

בעלי עניין

כל העירייה

נוער

12-18

רחבי העיר

הרשות למלחמה
בסמים ובאלוכוהול,
עמותת עלם ,המרכז
לסיוע

עובדי עירייה

שכונות מרכז

רחבי העיר

מועצת נשים

נוער

12-18

שכונות מרכז

נוער

12-18

שכונות מזרח

חדשנות
ויזמות
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

להט"בים

12-18

הכנסה של הרכבי הגלריה ,שיעורים פרטיים ולהקת פלשבק

31/12/2020

-40

1328200413

גלריה  29מותנה
הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

נוער

12-18

מדור הדרכה ומנהיגות
צעירה -סדנאות והרצאות

הכנסות

סמינרים ,הופעות לנוער ,סדנאות אומן

31/12/2020

-40

1328200414

מנהיגות נוער
מותנה הנכסות

הכנסות

תכנית שנתית

נוער

12-18

להקת מוסיקה ומחול

הכנסות

להקת פלשבק

31/12/2020

-34

1328200415

פלשבק

הכנסות

תכנית שנתית

נוער

12-18

פעילות קיץ אגפית לנוער ,
צעירים וקהילה

חינוך

אירועי שיא לנוער

31/12/2020

60

1828300781

פעולות קייץ
ואירועי נוער

הוצאות

תכנית שנתית

ילדים ונוער

5-18

מרכז מוסיקה

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

מספר משתתפים

 250משתתפים

תכנית שנתית

מספר משתתפים

מעל 20

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2171

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1828200711

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית
מתווספים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
גדילה של  15מדריכים ו 3בני
נוער עם מוגבלות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

איגי

401

2184
2185

2186

2187

2188

2189

2190

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הרחבת קבוצות המנהיגות קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פיתוח הרכבים מוזיקליים קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

קבוצות מנהיגות וסדנאות

31/12/2020

30

מס' סעיף
תקציבי
1828300754

הרכבים ,סדנאות בהתאם להכנסות

31/12/2020

50

1828300753

גלריה  29מותנה
הכנסות

בניית מבנה לתנועות הצופים  -שכונה 60

31/12/2020

4,000

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

בניית מבנה לתנועות הנוער העובד והלומד  -שכונה 80

31/12/2020

4,000

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

תיקונים ושיפוצים שונים לכלל תנועות הנוער שוטף

31/12/2020

120

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

צביעה פנימית  -מרכז הנוער העירוני

31/12/2020

20

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

שיפוץ חדר ובניית קיר אקוסטי  -גלריה 29

31/12/2020

30

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

תפעול שוטף של האגף  -נקיון קבלני

31/12/2020

68

1828200753

נקיון קבלני

הוצאות

תכנית שנתית

ניקיון

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית שנתית

נוער

הוצאות

תכנית שנתית

נוער

12-18

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,ילדים

12-18 ,6-12

שכונות מערב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,ילדים

12-18 ,6-12

שכונות מערב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,ילדים

12-18 ,6-12

רחבי העיר

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

שכונות מרכז

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

שכונות מרכז

מותנה הכנסות
מנהיגות נוער

12-18

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2183

תחום עירוני

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מנהלת גמלאים
2191

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2192

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2193

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

402

הקמת מנהלת גמלאים לגיל קהילה,
תרבות ,פנאי
השלישי ויישום תוכנית
וספורט
האב.
הקמת מנהלת גמלאים לגיל קהילה,
תרבות ,פנאי
השלישי ויישום תוכנית
וספורט
האב.
הקמת מנהלת גמלאים לגיל קהילה,
תרבות ,פנאי
השלישי ויישום תוכנית
וספורט
האב.

תכלול נושא הגיל השלישי ברמה העירונית

31/12/2020

הקמת שולחן עגול ברמה העירונית בנושא אזרחים ותיקים

31/12/2020

חשיבה על מרכ מידע דיגיטלי לאזרחים ותיקים (ניהול ידע)

31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

403

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הקמת מנהלת גמלאים לגיל קהילה,
תרבות ,פנאי
השלישי ויישום תוכנית
וספורט
האב.
הקמת מנהלת גמלאים לגיל קהילה,
תרבות ,פנאי
השלישי ויישום תוכנית
וספורט
האב.
קהילה,
הנכחת התחום ופיתוח
תרבות ,פנאי
מודעות לתקופת הגיל
וספורט
החדשה

2195

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2196

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

2197

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מרכז צעירים

2198
2199
2200
2201
2202

2203
2204
2205

404

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

פתיחת מרכז ייעוץ והכוונה לבני 60+

31/12/2020

גיוס מנהל/ת למחלקת מנהלת גמלאים

31/12/2020

תכנון תקופת הגיל החדשה (לפתח כמה שיותר שירותים לתקופת 31/12/2020
"טרום יציאה לגמלאות")

0

כלל העירייה

תכנית רב שנתית

62-80

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

איתור ומתן ייעוצים פרטנים לצעירים

31/12/2020

0

תכנית רב שנתית

מספר תהליכי יעוץ

השתתפות של  300צעירים
במהלך שנת הפעילות.

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

פתיחת תכנית מתמחים

31/12/2020

0

תכנית רב שנתית

מספר מנטורים ומתמחים

השתתפות של  8-20צעירים

אגפי העירייה

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

פתיחת תכנית שער לשינוי

31/12/2020

3

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית רב שנתית

כמות משתתפים
ואפקטיביות המפגשים

השתתפות של  8-20צעירים

משרדי ממשלה

צעירים

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

פתיחת סדנא לקריירה

31/12/2020

2

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית רב שנתית

מספר משתתפים

השתתפות של  10-20צעירים
בכל סדנא

חינוך

צעירים

18-40

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

פתיחת קורס פסיכומטרי במחיר עלות

31/12/2020

0

תכנית רב שנתית

מספר מחזורים שנפתחו

קיום  2מחזורים של קורס
פסיכומטרי

שירות והסברה ,חברה לתרבות
ופנאי

צעירים

18-40

רחבי העיר

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

31/12/2020

"פרסום קול קורא למלגת ספיר ,איתור סטודנטים הזקוקים
למלגה ,תכלול הבקשות והצגתם בפני ועדת המלגות
גיוס תורמים ,איתור ומיון מועמדים ,הכנת חומרים להצגה בפני
בעלי עניין ,תכלול וועדת בחירה"
יחודיות,
לימודים
תכניות
אודות
מידע
קיום ערבי חשיפה להנגשת
31/12/2020
כלים חדשניים וחיבור לעולם התעסוקה

0

תכנית רב שנתית

מספר המלגות שחולקו

חלוקת  115מלגות לסטודנטים
בני העיר

מפעל הפיס ,פר"ח

צעירים

18-40

רחבי העיר

תכנית רב שנתית

מספר משתתפים

קידום מפגש/סיור

תכנית אמצע הדרך ,השכלת
מבוגרים ,תכנית יתד

צעירים

18-40

רחבי העיר

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

"ליווי ברמת micromanagement
חיבור לתוכניות ארציות (ג'וינט ,הקרן והיחידה ,הישגים ,המשרד
לפיתוח הנגב והגליל)"
הנגשת המידע אודות השירותים של הגופים השותפים ותיווך מול 31/12/2020
נציגי התיכונים ,תיאום הדרכות ליום המא"ה וצו ראשון.

0

תכנית רב שנתית

מדד השפעה

0

תכנית רב שנתית

מספר סדנאות בכל תיכון

שביעות רצון של הצעירים
מטיב הייעוץ -באמצעות סקר/
משובים
צריכה של מינימום  5פעילויות
מתוך סל השירותים המוצע,
בכל תיכון

אחר

צעירים

18-40

בתי ספר

נוער

18-40

קידום השכלה בקרב צעירים חינוך

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

31/12/2020

3

 1828200780מרכז לצעירים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

נתון ייעוצים נכון
ל -ספטמבר

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2194

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

הגדלת מקבלי
המלגה העירונית

שח"ק ,אחר

צעירים

18-40

שכונות מזרח

צעירים

18-40

רחבי העיר

18-40

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

405

2207

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

תיאום שעות ייעוץ בתיכונים והנגשת השירות

31/12/2020

0

לא כולל מופעים
חוזרים

בתי ספר ,חינוך

נוער

18-40

רחבי העיר

נעשה מיפוי של כלל בתי ספר ,חינוך
המלש"בים

נוער

18-40

רחבי העיר

בתי ספר

נוער

18-40

רחבי העיר

בתי ספר

נוער

18-40

רחבי העיר

תכנית רב שנתית

מספר משתתפים

כ 100 -מלש"בים

בתי ספר

נוער

18-40

רחבי העיר

תכנית רב שנתית

השתתפות בערבי הורים

השתתפות של  100הורים
באירועים/סדנאות

בתי ספר

נוער

18-40

רחבי העיר

הוצאות

תכנית רב שנתית

 40מספר משתתפים

משתתפים +מדדי השפעה

נוער

18-40

רחבי העיר

הוצאות

תכנית רב שנתית

מספר משתתפים

 300משתתפים

נוער

18-40

רחבי העיר

תכנית רב שנתית

מספר הכשרות

שביעות רצון של המלש"בים
ממקצועיות השירות-
באמצעות סקר משובים

נוער

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מספר סדנאות

 12-20משתתפים בכל סדנא

צעירים

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מספר קהילות ששולבו/
צרכו שירותים במרכז

שילוב לפחות  3קהילות
הנמנות במשימה

עמותות

צעירים ,להט"בים

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מספר סדנאות  +מספר
משתתפים

קיום  5הרצאות40-60 ,
משתתפים בכל הרצאה

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

"מיפוי כלל המלש""בים ומעקב רציף אודות סטאטוס גיוס.
מעקב רציף סטאטוס חיילים".

31/12/2020

3

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית רב שנתית

2208

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

יום חשיפה של נציגי צה"ל ב 2 -תיכונים בעיר/מיצג חיילות

31/12/2020

12

 1753000820יחידה מאמצת

הוצאות

תכנית רב שנתית

2209

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

31/12/2020

"
חלוקת תיקים למתגייסים ולמתנדבי השירות הלאומי
"
בנייה ,איתור והכנסת לפחות  3תוכניות ופעילויות כחלק משירותי 31/12/2020
התחום

0

2210
2211

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית מספר תהליכי יעוץ

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

"בניית ערבי הורים מול השותפים ,גיוס מרצים ,שיווק ופרסום
השתלבות בערבי הורים בית ספריים".

31/12/2020

0

"טיוב תהליכים ,ליווי ,הנחיה ,בקרה
-אחריי הכנה לצה""ל/רשות הספורט"

31/12/2020

20

1828300752

קידום ערב הוקרה לחיילים ומערך המילואים

31/12/2020

45

 1828200780מרכז לצעירים

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

2215

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה
קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

אירועים

"ליווי ברמת micromanagement
התייעצות שוטפת עם שותפים מקצועיים (עמותות ,משרד
הביטחון ,מינהל חברה ונוער ,אגף חינוך) והשתתפות בימי
הכשרה"
בניית  2סדנאות למעורבות חברתית

31/12/2020

0

31/12/2020

6

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

2217

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

"הפעלת קבוצת איגי  -צעירים גאים להט""ב
יצירת שת""פ תכנית עמיתים לבריאות הנפש
יצירת שת""פ רווחה בנושא א.ע.מ
הכנסת אקסלרטור בשת""פ החכ""ל"
מרצה על הבר בזיקה לתכני מעורבות חברתית  5הרצאות

31/12/2020

0

31/12/2020

11

2212
2213
2214

2216

406

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

5

תכנית רב שנתית

קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל
קידום הגיוס המשמעותי
והמוכנות לצה"ל

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

1828100781

1828100781

מותנה הכנסות
מממשלה בתי נוער

תרבות וחברה
לצעירים

תרבות וחברה
לצעירים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
מתן  400ייעוצים

מספר הנערים הנמצאים "ייעוץ פרטני וליווי אישי ל 30
מלשבים  -30חיילים
בתהליך ליווי
קיום  3ערבי הסברה
למלש""בים ו 1 -להורים
"
הבעת שביעות רצון של
מספר התיכונים שבהם
נציגי צה"ל ביקרו לחשיפה התלמידים כי המפגש עם
החיילים תרם להם מבחינה
אינפורמטיבית /ערכית
חלוקת  700תיקים
מספר תיקים שחולקו

מתקציב פעל המים

חשיפת השירות
בערבי הורים
בתיכונים
 20אלף  ₪מתקציב בתי ספר
החברה הסוכנותית
ע"ש ספיר

בתי ספר

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2206

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

407

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ראיונות ,שיבוץ ,ומעקב אחר שעות המלגאים

31/12/2020

0

2219

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

2220

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

גיוס צעירים למשלחת (מדד שיקבע יחד עם השותפים)

31/12/2020

0

תכנית שנתית

2221

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

פוליסת ביטוח למלגאים

31/12/2021

10

2222

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

גיוס חיילים כפר סבאים ל 2-מחזורי תגלית והפקת ערב PTP

31/12/2020

0

2223

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

איתור צעירים פוטנציאליים ,ראיונות למעומדים ,בניית תכנית
המנהיגות ,ליווי המיזם.

31/12/2020

15

 1828200780מרכז לצעירים

2224

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

הקמת תכנית ליזמים/מנטורים המלווה צעירים בפתיחת עסק

31/12/2020

0

 1828300750מותנה הכנסה

2225

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קידום מעורבות והשפעת
צעירים בקהילה

2226

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

"ליווי ברמת micromanagement
חיבור לתוכניות ארציות (המשרד לשיוויון חברתי) והשתתפות
בתוכנית הכשרות של קרן גנדיר (קול קורא)"
"קיום האירועים הבאים:
 .1שישירושלים.
 .2מסיבת פורים בחצר
 .3במת העצמאות (כחלק מהפקה עירונית)

31/12/2020

0

תרבות לצעירים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

גיוס צעירים למשלחת (מדד שיקבע יחד עם השותפים)

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/12/2020

31

2227

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

2228
2229

408

הוצאות

 1828300440בטוח

 1828200780מרכז לצעירים

הוצאות

הוצאות

מס' משתתפים

תכנית רב שנתית

ביטוח כלל המלגאים

ביטוח כלל המלגאים

תכנית שנתית

מס' חיילים  +קיום ערב
ptp

תכנית שנתית

מס' צעירים שיגויסו
לקבוצה

תכנית שנתית

מספר משתתפים ואחוז
מסיימים

תכנית שנתית

מס' השתתפויות בהכשרות השתתפות בהכשרות לפחות
אחת בשנה

תכנית שנתית

מס'משתתפים  +מס'
אירועים

גיוס  8-10חיילים כפר סבאים
ל 2 -מחזורי תגלית והפקת
ערב ptp
גיוס  8-15צעירים לקבוצה

תושבים

צעירים

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

פתיחת קבוצה

תושבים ,בוגרי התכנית

צעירים

18-40

רחבי העיר

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

"השתתפות  1700צעירים
"

31/12/2020

132

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

תרבות לצעירים

אירועים

חפלה בשוק

31/12/2020

10

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

"השתתפות 1000
צעירים"

תרבות לצעירים

אירועים

פסטיבל האוכל

31/12/2020

45

1828100781

תרבות וחברה
לצעירים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

צעירים

18-40

18-40

השתתפות  2000צעירים

תרבות לצעירים

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

רחבי העיר

"
מסיבת רחוב (באמצעות מפיק)

אירועים

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

צעירים

18-40

רחבי העיר

אגף נוער צעירים וקהילה ,חברה
כלכלית ,מחלקת אירועים ,אגף
הביטחון ויחידות הפעול
אגף תרבות  +אגף נוער צעירים
וקהילה

צעירים

18-40

רחבי העיר

אגף נוער צעירים וקהילה ,מורשת צעירים
ישראל ,מחלקת אירועים

18-40

רחבי העיר

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2218

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
חוו"ד חיובית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
סיום שעות ההתנדבות של
 90%מהמלגאים וקבלת חוות
דעת חיוביות (מהקולטים) מטיב
השיבוץ
יציאה/אירוח של לפחות 8
צעירים לסופ"ש במסגרת
אונוורד ישראל
חיבור  70%מהצעירים לטיול
במסגרת אוונוורד

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

409

2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241

410

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

תרבות לצעירים

אירועים

סדרת הופעות/כיתת אמן

31/12/2020

54

מס' סעיף
תקציבי
 1828200780מרכז לצעירים

תרבות לצעירים

אירועים

יצירת מערך סדנאות /הרצאות במרכז צעירים

31/12/2020

15

 1828200780מרכז לצעירים

תרבות לצעירים

אירועים

באמצאות מפיק מקצועי הפקת  2פסטיבלים :פסטיבל הבירה
(יומיים) ופסטיבל נוסף בחצר השוק

31/12/2020

0

תרבות לצעירים

אירועים

איתור צעירים להקמת שוק דוכנים

31/12/2020

1

חיזוק מערך ייעוצי יתד במרכז צעירים ושילוב עם פעילות הליבה 31/12/2020
של מרכז צעירים

0

קהילה,
פיתוח שירותים לצעירים
תרבות ,פנאי
בסיכון
וספורט
מיצוב שירותי המרכז בקרב פיתוח ההון
האנושי
צעירי העיר

 1828200780מרכז לצעירים

בניית תכנית הכשרה +גיבוש/העצמה ,קולות קוראים

31/12/2020

130

1828300752

מיצוב שירותי המרכז בקרב פיתוח ההון
האנושי
צעירי העיר

קליטת בת שרות ושילובה כחלק אינטגרלי מצוות המרכז

31/12/2020

18

 1828200780מרכז לצעירים

מיצוב שירותי המרכז בקרב פרסום
צעירי העיר

31/12/2020

"עדכון ותחזוקת אתר המרכז
עדכון והפצת ניוזלייטר חודשי
תפעול אינסטגרם ובפייסבוק"
תשלום שנתי לרשת מרכזי הצעירים הארצית והשתתפות במפגשי 31/12/2020
עבודה שנתיים

0

מיצוב שירותי המרכז בקרב קשרי חוץ
צעירי העיר
מיצוב שירותי המרכז בקרב טכנולוגיה
צעירי העיר

רכישת רישיון לשימוש במערכות אבחון וייעוץ ומערכת לזיהוי
מוטיבציות ,רכישת דומיין לאתר המרכז ,התאמת פלטפורמות
עירוניות להגשת מלגה עירונית.
הפקת סרטון כחלק מהמשך תהליך למיתוג ושיווק מרכז צעירים
 +קמפיין חוצות

מיצוב שירותי המרכז בקרב תחזוקה
צעירי העיר

תחזוקה שוטפת והמשך פיתוח הפיזי של המרכז.

מיצוב שירותי המרכז בקרב פרסום
צעירי העיר

מותנה הכנסות
מממשלה בתי נוער

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

חצר השוק

צעירים

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

השתתפות של  550צעירים

עסקים ,עמותות ,תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

השתתפות של  8000צעירים

קיימות וחדשנות ,תרבות תורנית,
קליטת עליה ,חברה לתרבות ופנאי

צעירים

18-40

שכונות מרכז

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 500משתתפים

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' פעילויות משותפות

קיום  2פעילויות משותפות

תושבים

צעירים

18-40

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הדרכות

 3הדרכות לפחות

הוצאות

תכנית שנתית

זמן העסקה

התמדה של שנה לפחות

תכנית שנתית

עדכון האתר ,הפצת 12
ביצוע עדכון אתר ,מס'
ניוזלטרים שהופצו ,תפעול ניוזלטרים ,תפעול שוטף של
רשתות חברתיות
אינסטגרם ופייסבוק
ביצוע תשלום
ביצוע תשלום

הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' משתתפים ופידבק
תכנית שנתית
משתתפים

1

 1828200780מרכז לצעירים

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020

8

 1828200780מרכז לצעירים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז שימוש במערכת

 90%מהייעוצים בתחום
יתבצעו באמצעות המערכת

31/12/2021

20

 1828200780מרכז לצעירים

הוצאות

תכנית רב שנתית

יצירת מערך שיווק על
בסיס תכני המרכז

תוצרים לשיווק במדיה
הדיגיטאלית

31/12/2020

30

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע תחזוקה שוטפת של ביצוע תחזוקה שוטפת של
המרכז
המרכז

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הערות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2230

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
השתתפות 520

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
מחשוב ,שירות והסברה

צעירים

18-40

רחבי העיר

אחר

צעירים

18-40

רחבי העיר

אחר

צעירים

18-40

רחבי העיר

מחשוב ,שירות והסברה

צעירים

18-40

רחבי העיר

צעירים

18-40

שכונות מרכז

411

מרכזי נוער וקהילה

2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253

412

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפעלת משחקיות ב  -4מרכזים קהילתיים

31/12/2020

10

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 30 -משתתפים בכל חודש
בכל אחד מהמרכזים

הפעלת ג'ימבורי ב 2-מרכזים קהילתיים

31/12/2020

10

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 30 -משתתפים בכל חודש
בכל אחד מהמרכזים

עבודות שוטפות

31/12/2020

19

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

 6חודשי פעילות
בתשף ו 4-חודשי
פעילות בתשפא

תושבים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תושבים

הגיל הרך

0-3

רחבי העיר

הפעלת תוכנית בא-לגן עם אמא

31/12/2020

15

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 15-ילדים בכל פעילות

תושבים

הגיל הרך

0-3

רחבי העיר

סדרת הצגות לילדים עם הוריהם ב 4 -מרכזים

31/12/2020

15

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 50-ילדים בכל הצגה

תושבים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

שעות סיפור לילדים ב 5-מרכזים

31/12/2020

10

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 30-ילדים בכל פעילות

תרבות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

שעות סיפור בגנים הציבוריים בחודשי הקיץ

31/08/2020

0

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 30-40-ילדים בכל פעילות

תרבות

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הפעלת  3סיפריות כשלוחה של הספרייה העירונית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר קוראים

כ 200-קוראים

תרבות

הגיל הרך ,ילדים ,מבוגרים

,12-18 ,6-12
18-40

רחבי העיר

פעילויות פנאי לילדים ב 5 -מרכזים

31/12/2020

10

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  10-15ילדים בכל פעילות

תושבים

ילדים

3-6 ,6-12

רחבי העיר

פעילויות תנועה ומוזיקה לגיל הרך ב 3-מרכזים

31/12/2020

6

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  20-25ילדים בכל פעילות

תושבים

הגיל הרך

3-6 ,0-3

רחבי העיר

חוגים לילדים בתחומי אומנות והעשרה

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20ילדים בכל פעילות

תושבים

ילדים

6-12

רחבי העיר

חוגים לילדים ומבוגרים בתחומי הספורט

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20משתתפים בכל
פעילות

תושבים ,רשות הספורט ,תרבות

ילדים ,מבוגרים

 ,12-18 ,3-6 ,6-12רחבי העיר
40-62 ,18-40

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

 6חודשי פעילות
בתש"ף ו 4-חודשי
פעילות בתשפ"א

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

413

2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261

2262
2263
2264
2265
2266

414

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

חינוך

הפעלת מרכזי למידה ב 7 -מרכזים

2 30/06/2020

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

חינוך

הנחיית סטודנטים ומתנדבים במרכזי הלמידה

0 30/06/2020

הוצאות אחרות בתי
נוער

תושבים

ילדים ,מבוגרים

,12-18 ,6-12
40-62

רחבי העיר

נוער צעירים וקהילה

ילדים ,נוער ,מבוגרים

12-18 ,6-12

שכונות מזרח

ילדים ,מבוגרים

 ,18-40 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
40-62
 ,12-18 ,6-12 ,3-6שכונות מזרח,
שכונות מערב
,18-40 ,12-18
40-62
 ,6-12 ,3-6 ,0-3רחבי העיר
40-62 ,18-40

תכנית שנתית

מספר פרויקטים

תכנית שנתית

מספר פרויקטים

הפעלת  2פרויקטים למען
הקהילה חדשים בכל שנה

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר אירועים מספר
משתתפים

כ  30אירועים  ,כ 50-200
משתתפים בכל אירוע

תושבים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  300משתתפים בכל אירוע

תושבים

נוער ,צעירים ,מבוגרים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  200משתתפים בכל אירוע

רשות הספורט ,תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,נוער,
מבוגרים

מספר משתתפים

כ  30-50משתתפים בכל
פעילות

קיימות וחדשנות ,תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,מבוגרים

 40-62 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

כ  30-50משתתפים בכל
פעילות
כ 70-150משתתפים בכל
פעילות

קידום הבריאות וחוסן עירוני,
תושבים
תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,נוער,
מבוגרים
הגיל הרך ,ילדים ,מבוגרים

 ,12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
40-62 ,18-40
 40- ,6-12 ,3-6רחבי העיר
18-40 ,62

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

חינוך

הנחיית סטודנטים לחינוך בלתי פורמלי

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

הנחיית קומונת צופים

31/07/2020

0

 30אירועים קהילתיים בחגים ומועדים בתוך המרכזים

31/12/2020

60

1828300784

עדלאידעות בשכונות

31/03/2020

20

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

אירועים עירוניים

אירועים

 4אירועי יום הספורט הבינלאומי

31/05/2020

5

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

אירועים

ימי אהבה לסביבה

31/07/2020

0

תכנית שנתית

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
אירועים עירוניים

אירועים

 3פסטיבל בריאות

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר משתתפים

אירועים

אירועים קהילתיים בשכונות ללא מרכז קהילתי

31/12/2020

30

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

אירועים עירוניים

נוער ,מבוגרים

18-40 ,12-18

רחבי העיר

תכנית שנתית

31/12/2020

אירועים עירוניים

בתי ספר ,תושבים ,החברה
הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה
ספיר
נוער צעירים וקהילה ,מתנדבים

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

מס' מילגאים ובני נוער

10

1828300784

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ  15-30משתתפים בכל חודש  6חודשי פעילות
בתש"ף ו 4-חודשי
פעילות בתשפ"א
 6חודשי פעילות
כ  30מילגאים ובני נוער
בתש"ף ו 4-חודשי
פעילות בתשפ"א
הפעלת  2פרויקטים למען
הקהילה חדשים בכל שנה

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

אירועים עירוניים

אירועים

שורשי תימן

31/12/2020

5

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  200משתתפים

תושבים ,תרבות

צעירים ,מבוגרים

,40-62 ,18-40
62-80

שכונות מערב

אירועים עירוניים

אירועים

יום האישה

31/12/2020

10

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  100משתתפות

תושבים

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

אירועים עירוניים

אירועים

טקס יום הזכרון בשכונת עלייה

3 30/05/2020

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  250-300משתתפים

תושבים

מבוגרים

,40-62 ,18-40
62-80

שכונות מערב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2254

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1828300784

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

415

2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279

416

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מנהיגות קהילתית

אירועים

טקס נספים יוצאי אתיופיה

31/07/2020

3

מס' סעיף
תקציבי
1828300784

מנהיגות קהילתית

אירועים

חג הסיגד

31/12/2020

3

1828300784

מעורבות ומנהיגות קהילתית אירועים

הרצאות וערבי פנאי למבוגרים

31/12/2020

20

 1828300750מותנה הכנסה

מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים
אירועים עירוניים

הוצאות אחרות בתי
נוער
הוצאות אחרות בתי
נוער

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית

הערות

קליטת עליה ,תושבים

מבוגרים ,נוער ,צעירים

,18-40 ,12-18
62-80

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 150-200משתתפים

קליטת עליה ,תושבים

ילדים ,נוער ,מבוגרים ,צעירים  ,12-18 ,6-12 ,3-6שכונות מזרח
40-62 ,18-40

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  50-100משתתפים בכל
אירוע

תושבים

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

קבוצת בוגרים וממשיכים בשכונת עלייה

31/12/2020

20

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  100משתתפים בכל אירוע

תושבים

מבוגרים ,אזרחים ותיקים

40-62

שכונות מערב

להקת איילת חן בשכונת עלייה

31/12/2020

45

1828200752

הורה כ"ס

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  14רוקדים

תושבים

מבוגרים

40-62 ,18-40

שכונות מערב

קבוצת צח"ש

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 15 -משתתפים

שח"ק ,תושבים

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

אירועי משפחות במדרחוב ירושלים

31/12/2020

30

1828300784

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  500משתתפים בכל אירוע

תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים ,הורים

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

אירועים

פעילויות לילדים בחודשי הקיץ

31/08/2020

20

 1828300750מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  20משתתפים בכל פעילות

תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,ילדים

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62
6-12 ,3-6 ,0-3

שכונות מרכז
רחבי העיר

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

חדר נוער פתוח  3-5פעמים בשבוע

31/12/2020

20

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20בני נוער בערב

תושבים

נוער

12-18

רחבי העיר

קבוצת מרחב לנערה-העצמה ומנהיגות לנערות

31/12/2020

3

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20נערות בקבוצה

שח"ק ,תושבים ,קידום הבריאות
וחוסן עירוני

נוער

12-18

רחבי העיר

תכנית מעברים למסיימי כיתות ו

31/12/2020

2

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15ילדים בפרויקט

בתי ספר ,תושבים

נוער

6-12

שכונות מזרח

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

קבוצת יח"צ והפקת אירועים לבני נוער

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  10-15בני נוער בקבוצה

תושבים

נוער

12-18

רחבי העיר

תכנית משחק הוגן-קטרגל לבני נוער

31/12/2020

5

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ 10-15 -בני נוער בכל קבוצה.
סה"כ כ  60-80בני נוער

רשות הספורט ,תושבים

נוער

12-18

רחבי העיר

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

הוצאות אחרות בתי
נוער

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2267

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ  100-150משתתפים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

417

2281
2282

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

קהילה,
הנגשת שירותים
תרבות ,פנאי
לאוכלוסיות מוחלשות
וספורט
קהילה,
הנגשת שירותים
תרבות ,פנאי
לאוכלוסיות מוחלשות
וספורט
מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

2283

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2285

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל
תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את
תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

2287

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

2284

2286

2288

2289

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

2290

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

2291

418

מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים
הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

תכנית אבות ובנים משחקים יחד כדורגל

31/12/2020

10

סדנאות ופעילויות בתחומי המניעה אלימות ואלכוהול

31/12/2020

0

מס' סעיף
תקציבי
 1828300750מותנה הכנסה

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20בני נוער בכל פעילות

קבוצות מנהיגות לנוער ב  -6מרכזי נוער

31/12/2020

20

1828300784

הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15בני נוער בכל קבוצה

פעילויות קיץ לנוער בשעות הלילה

31/08/2020

30

1828300784

הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-30בני נוער בכל פעילות

הפעלת תוכנית מדצים ב 4 -מרכזים

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-20ילדים בכל קבוצה

בעלי עניין

קהל יעד

6-12 ,12-18

רחבי העיר,
שכונות מזרח

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

תושבים ,הרשות החדשה למניעת נוער
אלימות,סמים ואלכוהול

12-18

רחבי העיר

הרשות החדשה למניעת אלימות ,נוער ,ילדים
סמים ואלכוהול ,רשות הספורט,
תושבים
נוער
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,תושבים
 6חודשי פעילות
בתש"ף ו 4-חודשי
פעילות בתשפ"א

 6חודשי פעילות
בתש"ף ו 4-חודשי
פעילות בתשפ"א

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,תושבים

נוער צעירים וקהילה ,תושבים

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12 ,6-12רחבי העיר

הרצאות וסדנאות למבוגרים בתחומי ההורות

31/12/2020

5

 1828300750הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  15-30הורים בכל פעילות

תושבים

הורים

18-40

רחבי העיר

שיפור תנאי העסקה של
כח האדם

פיתוח ההון
האנושי

העמקה והרחבת הידע והכלים של כח האדם במרכזים

31/12/2020

5

1828300784

הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הערכות עובד

אירועים עירוניים

אירועים

רצים על כפר סבא במסגרת אירועי הקיץ

31/08/2020

20

 1828300750הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

מתן משוב לכל עובד ( 7עובדים) מדד איכותני-עד
פעם בשנה לפחות ומתן פידבק כמה הכלים והידע
שניתנו באים לידי
למקצועיות העבודה
ביטוי בעבודתם.
כ 50-משפחות ,סה"כ 150-
 200משתתפים

שירות והסברה ,מש"א והדרכה

מבוגרים

18-40

רחבי העיר

תושבים

ילדים ,מבוגרים ,הורים

18-40 ,6-12

רחבי העיר

מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מכירים בגנים-היכרות וגיבוש לילדים והורים

31/08/2020

20

1828300784

הוצאת אחרות בתי
נוער

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מעורבות ומנהיגות קהילתית קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מעורבות ומנהיגות קהילתית אירועים

פרלמנט ילדים עירוני

31/12/2020

20

סעיף חדש 2

פרלמנט ילדים
עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מספר פרויקטיים

בתי ספר ,תושבים

ילדים

6-12

שכונות מרכז

חוות חקלאיות ליוצאי אתיופיה

31/12/2020

0

כ 15 -הורים וילדים בכל פעילות הוכשרו מדריכים
להעברת הפעילות.
התקיימו השנה 30
מפגשים.
 6חודשי פעילות
לפחות  3פרויקטים בקהילה
בתשף ו 2-חודשי
פעילות בתשפא
שימוש ותחזוקת
החוות באופן שוטף

גני ילדים ,תושבים

ילדים ,מבוגרים ,הורים

18-40 ,6-12

רחבי העיר

קליטת עליה

אזרחים ותיקים

62-80

שכונות מזרח

סיורי תרבות ומורשת לתלמידים וארגונים

31/12/2020

5

מספר משתתפים

כ  5-10סיורים בשנה

קליטת עליה ,תושבים

נוער ,צעירים ,צעירים,
מבוגרים

,18-40 ,12-18
40-62 ,18-40

שכונות מזרח

תכנית שנתית
1828300784

הוצאות אחרות בתי
נוער

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2280

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ  10-12זוגות בקבוצה

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

419

2293

2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304

420

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

אירועים

טיולי הכרת הארץ למבוגרים יוצאי אתיופיה

31/12/2020

1

מס' סעיף
תקציבי
1828300784

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

"בית אברהם  -פעילות שוטפת
ערבי העצמה וסדנאות לצעירים (התנהלות כלכלית ,ייעוץ
לימודים ,בטחון עצמי ,תקשורת)
מרכז למידה לילדים ונוער (לימודי אנגלית ,מתמטיקה)
חוגים למבוגרים (עברית ,אנגלית ,אמהרית ,תאוריה)
פעילות נשים ,פעילות לילדים .תיעוד סיפורי העלייה "
חלוקת אגרות שנה טובה ודבש לתושבים

31/12/2020

80

סעיף חדש 1

מרכז קהילתי בית
אברהם

31/10/2020

5

1828300784

מעורבות ומנהיגות קהילתית רכש

חלוקת קופסאות משלוחי מנות בפורים בין תושבים

31/03/2020

5

1828300784

מעורבות ומנהיגות קהילתית רכש

חלוקת צמידים "ילדים אבודים" ביום העצמאות

31/05/2020

3

1828300784

הורה כפר סבא-קבוצות מחול ילדים

31/12/2020

150

1828200752

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מעורבות ומנהיגות קהילתית רכש

הוצאות אחרות בתי
נוער

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית

קליטת עליה

צעירים ,מבוגרים

,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

מספר המשתתפים
בפעילות ואיכות הפעילות

כ  15-20משתתפים בכל
פעילות

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

חלוקת  1000צנצנות דבש

תושבים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

חלוקת  1000קופסאות

תושבים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

חלוקת  5000צמידים

תושבים

הגיל הרך ,ילדים ,נוער,
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר ,ועד הורים ,הרשות צעירים ,מבוגרים ,הורים,
אזרחים ותיקים
החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,קליטת עליה ,שח"ק,
מתנדבים ,תושבים

הוצאות אחרות בתי
נוער
הוצאות אחרות בתי
נוער
הוצאות אחרות בתי
נוער
הורה כ"ס

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

פעילות בשני בתי ספר כ50-
ילדים

תושבים

תושבים כללי

6-12

רחבי העיר

הורה כפר סבא קבוצת נוער

31/12/2020

130

1828200752

הורה כ"ס

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  50רקדנים

תושבים

תושבים כללי

12-18

רחבי העיר

הורה כפר סבא קבוצת מבוגרים

31/12/2020

54

1828200752

הורה כ"ס

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

כ  30רקדנים

תושבים

תושבים כללי

40-62 ,18-40

רחבי העיר

אירוח וכיבוד

31/12/2020

5

1828300511

אירוח וכיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

תושבים

תושבים כללי

18-40

רחבי העיר

עיצוב פלאיירים לפעילויות השוטפות

31/12/2020

26

 1828300550פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

תושבים

תושבים כללי

18-40

רחבי העיר

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור פעילויות שוטפות

31/12/2020

-140

1328200412

בתי הנוער והקהליה
מותנה הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

תושבים

תושבים כללי

18-40

רחבי העיר

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור השתתפות בקבוצות המחול הורה כפר סבא 31/12/2020

-288

1328200416

הורה כ"ס

הכנסות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

תושבים

תושבים כללי

,12-18 ,6-12
40-62 ,18-40

רחבי העיר

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור פעילויות שוטפות

-80

 1328200420הכנסות מבתי נוער

הכנסות

תכנית שנתית

מספר משתתפים

תושבים

תושבים כללי

,12-18 ,6-12
18-40

רחבי העיר

מעורבות ומנהיגות קהילתית
מעורבות ומנהיגות קהילתית
מעורבות ומנהיגות קהילתית
מעורבות ומנהיגות קהילתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
רכש

מעורבות ומנהיגות קהילתית פרסום

31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

ילדים ,נוער ,צעירים ,מבוגרים ,12-18 ,6-12
18-40
,12-18 ,6-12
ילדים ,צעירים ,מבוגרים
18-40
6-12 ,3-6
ילדים ,הורים

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2292

שם סעיף תקציבי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ  50משתתפים בכל טיול

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

421

2306

2307

2308

2309

2310

2311

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם

הנגשת שירותים
לאוכלוסיות מוחלשות

הכנסות

הכנסות מגבייה עבור שימוש בחדרי המרכז

31/12/2020

-100

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

החלפת תקרה בחדר נוער וצביעה מרכז עציון

31/12/2020

20

95001

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

צביעה פנימית  -מרכז קהילתי בית אברהם

31/12/2020

15

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

מיזוג הפטיו וצביעה  -מרכז קהילתי לזרוס

31/12/2020

50

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

שיפוץ אולם התעמלות עציון

31/12/2020

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

תכנית שנתית

פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
בעיר השייכים לאגף נוער
צעירים וקהילה

שיפוץ עומק למרכז קהילתי

31/12/2020

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

תכנית שנתית

פיתוח קהילות בשכונות בהם אין מרכזים קהילתיים

31/12/2020

סעיף חדש 4

תחרות חדשנות -
רכב קהילתי

קידום נוער
2312
2313
2314

422

פיתוח קהילה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הנגשת השירות לאוכלוסיות הכנסות
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
האדם
להתפתחות
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

238

השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון

31/12/2020

-490

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

תושבים כללי

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

תושבים כללי

 1328200920השתת' ממשלה
קידום נוער בסיכון

הוצאות

הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מספר משתתפים
תכנית שנתית

תושבים

תושבים כללי

18-40

רחבי העיר

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

נוער ,צעירים

18-40 ,12-18

שכונות מרכז

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

0-120

שכונות מרכז

0-120

אגף חדשנות וקיימות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

איתור נוער נושר

31/12/2021

0

תכנית שנתית

מספר הפניות ואיתורים

קשר פרטני עם כל נער נושר ,במסגרתו בניית תוכנית התערבות
אישית לכל נער/ה

31/12/2021

0

תכנית שנתית

עמידה ביעדים ובמטרות
שהוצבו עם כל נער

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2305

מס' סעיף
תקציבי
 1328200640הכנסות משכירות
בתי נוער

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עיריית כפר סבא 2020

כל נער נושר בעיר יהיה מוכר
ליחידה לקידום נוער ויוצע לו
מענה חינוכי טיפולי
עמידה ביעדים ובמטרות
שהוצבו עם כל נער

מדובר בנתון שלא
ניתן למדוד מכיוון
שה 100%-אינו ידוע

בתי ספר ,חינוך ,שח"ק

נוער

12-18

רחבי העיר

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

423

2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328

424

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
להתפתחות
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד
האדם
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות חינוך
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות קשרי חוץ
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות

העשרה והקניית כלים לנוער נושר באמצעות טיולים ,הרצאות,
סדנאות ,הצגות וכו

30/06/2021

0

קיום יום שלישי חברתי במסגרתו הפעלת מיומנות בת  15מפגשים 20/06/2020
לשתי קבוצות

0

קיום ארוחת צהריים חמה בימי ג'  +חמשוקה ימי חמישי

20/06/2020

15

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

השתתפות  25נערים/ות
בפעילות לכל אורכה

תכנית שנתית

קיום ארוחות ל30-סועדים הנערים/ות ירגישו תחושת
שייכות אחד לשני ולמקום

בעלי עניין

אחר ,חינוך ,נוער צעירים וקהילה נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

עמותות

נוער

12-18

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,לשכת מנכ"ל,
נוער צעירים וקהילה ,עמותות,
בתי ספר
הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול

נוער

12-18

רחבי העיר

הורים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

נוער ,הורים

,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

מימון של עמותת
אוורסט ,החברה
למתנסים והשנה גם
ארגון עזרה
אחר
הסנדא במימון
החברה למתנסים

קהל יעד

הפעלת תוכנית "שחקים" ובמסגרתה מתן ידע וכלים להשתלבות
בעולם התעסוקה

20/06/2020

0

תכנית שנתית

השתתפות  6-10נערים
בלמידה

שילוב עובדת קידום נוער בליווי עבודת הנערים/ות בעמותת
"אוורסט"

20/06/2020

0

תכנית שנתית

לא רלוונטי

לקיחת חלק במיזם החדש של עמותת "אוורסט"

20/06/2020

0

תכנית שנתית

לא רלוונטי

הנערים/ות ירכשו כלים
פרקטיים להתשלבות בעולם
העבודה
השתתפות בישיבות ,פעילויות,
שיפור דרכי העבודה והתהליכים
הטיפוליים
סיוע למיזם להתרומם וליווי
הפן הטיפולי -חינוכי

קיום ערב הורים לנערי/ות תוכנית היל"ה

20/06/2020

0

תכנית שנתית

השתתפות מחצית מהורי
הלומדים

שביעות רצון של ההורים
מהמפגש

קיום מפגש הורה -ילד -עק"נ -היל"ה לכל נער פעמיים בשנה

20/06/2020

0

תכנית שנתית

קיום  80פגישות לאורך
השנה

סיוע לתהליך האישי ולעמידה
ביעדים של כל נער

אחר

פיתוח ושיפור עבודת המורה בתוכנית היל"ה והתאמת ההוראה
לצרכי הלומדים

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

קיום ישיבות צוות למורי תוכנית היל"ה

20/06/2020

0

תכנית שנתית

נוכחות של למעלה מ 70%-המורים יצליחו להגיע לנערים/
ות ולהוביל אותם ללמידה
מהרשומים לכל שיעור
משמעותית
שיפור עבודת המורה ושביעות
קיום  4מפגשים לאורך
רצונו
השנה

אחר

מבוגרים ,נוער ,עמותות
ומתנדבים

אחר

מבוגרים ,נוער ,עמותות
ומתנדבים

0-120

קיום ועדות פדגוגיות במהלך השנה

20/06/2020

0

תכנית שנתית

קיום  2ועדות

אחר

מבוגרים ,נוער ,עמותות
ומתנדבים

0-120

רחבי העיר

הגברת נוכחות תלמידים בלמידה

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

נוכחות של למעלה מ 70%-הנערים/ות יחוו למידה
משמעותית
מהרשומים לכל שיעור

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

שילוב נערים נושרים ממ.א דרום השרון וישובים סמוכים נוספים
בלמידה בתוכנית היל"ה באופן מקצועי ומיטיב

20/06/2020

0

תכנית שנתית

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שילוב  6-10נערים/ות

למידת עמיתים ושיפור השירות

שביעות רצון של הנערים
ומשפחותיהם ושל עובדי
המועצות מהשירות

מימון החברה
למתנסים

הרצאה מטעם
הרשות החדשה

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2316

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית קיום  19פעילויות שיא

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
חשיפת הנערים/ות למגוון
פעילויות במהלך השנה
והשתתפות של כל נער בלפחות
פעילות אחת
 2הקבוצות יעברו תהליכים
משמעותיים

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

425

2330

הנגשת השירות לאוכלוסיות קשרי חוץ
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
להתפתחות
אימפקט חברתי בעל ערך
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

קיום קשר רציף עם הגורמים המפנים מהרשויות השכנות

20/06/2020

0

איתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי סיכון

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

יופנו לפחות  25נערים/
ות חדשים

במסגרת הטיפול קיום קשר שוטף עם שותפי תפקיד ומשפחת
הנער

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

קיום פגישות עבודה במהלך השנה עם יועצות בתיה"ס ,עו"ס פרט 30/06/2021
ומשפחה ,עו"ס חוק נוער ,שירות מבחן ,קב"סים כדי להנגיש את
השירות ולהגיע לנערים שזקוקים לקשר

0

תכנית רב שנתית

קשר רציף ומשמעותי עם
הנער/ה ,משפחה וצוותי
החינוך
קיום פגישה אחת בתחילת
שנה"ל ופגישות נוספות
במהלכה בהתאם לצורך

2333

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

השתתפות בועדות התמדה בבתי הספר

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

השתתפות מנהלת היחידה
או נציגה מטעמה בישיבות

2334

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

נוכחות של עק"נ ב 13-בתי ספר על יסודיים בעיר ומחוצה לה
(נעמ"ת הוד"ש)

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

עבודה עם  13בתי ספר על
יסודיים

נוכחות של עק"נ ב 6-מרכזי נוער בעיר לערב בשבוע

31/12/2021

0

תכנית שנתית

חיזוק המשולש בית לזרוס ,נירים ,קד"נ והמשך עבודת עומק
בשכונת עלייה וריכוזה ע"י עק"נ

31/12/2021

0

תכנית שנתית

2337

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

המשך הפעלת תוכנית "נירים בשכונות" בשכונת עלייה

31/12/2021

90

2338

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שמירה על נהלי עבודה מסודרים וקיום פגישות שוטפות לפחות
אחת לשבועיים

31/12/2021

0

בית האבן ,לזרוס ,ראשונים ,יצירת קשר עם נערים/ות
במרחב הבלתי פורמלי וסיוע
עציון ,יונה ,גלריה 29
לצוותי החינוך במקום
קיום ישיבה משותפת אחת צמצום התנהגויות סיכוניות
בשכונה ,צמצום נשירה ,יצירת
לחודש
פנאי חיובי ,חיזוק תחושת
מסוגלות בקרב הנערים
השתתפות של כ 20-בני צמצום התנהגויות סיכוניות
נוער בפעילות הקבוצתית בשכונה ,צמצום נשירה ,יצירת
פנאי חיובי ,חיזוק תחושת
והפרטנית
מסוגלות בקרב הנערים
קיום פגישות עבודה אחת סנכרון ותיאום בין העובדים
בשטח
לשבועיים

פתיחת קבוצה של נירים בשכונות בשכונות המזרחיות

31/12/2021

160

2331
2332

2335
2336

2339

426

1828200710

נוער בסיכון

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית
1828200710

נוער בסיכון

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

פתיחת קבוצה של 8-10
נערים

נוכחות רציפה בשכונה ,התחלת לא אושר עדיין
הכרות עם התושבים ובני
הנוער ,גיוס קבוצה ראשונית

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,שח"ק

נוער

12-18

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,שח"ק ,תושבים

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך ,שח"ק

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער צעירים וקהילה ,עמותות,
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר

נוער

12-18

שכונות מערב

נוער צעירים וקהילה ,עמותות,
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר

נוער

12-18

שכונות מערב

עמותות

מבוגרים

40-62 ,18-40

שכונות מערב

נוער צעירים וקהילה ,עמותות,
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר ,הרשות החדשה
למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול

נוער

12-18

שכונות מזרח

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2329

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
קיום  2מפגשים לאורך
תכנית שנתית
השנה לכל נער/ה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
סיוע לתושבי החוץ להשיג את
מטרותיהם ולצרוך את השירות
בצורה מיטבית
קשר רציף ומשמעותי עם
הנער/ה ,משפחה וצוותי
החינוך
קשר רציף ומשמעותי עם
הנער/ה ,משפחה וצוותי
החינוך
בעלי התפקידים השונים
יכירו את עבודת היחידה ואת
האפשרות להיעזר בה לרווחת
הנערים/ות
סיוע לנערים/ות למצות
את התשלבותם במסגרות
החינוכויות ולקבל מענה הולם
לצרכיהם
הנגשת השירות לנערים/ות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

427

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

נוכחות של עק"נ בשכונות המזרחיות לפחות אחת לשבוע

31/12/2021

0

בניית מודל עבודה משותף -נירים ,בית האבן וקידום נוער

31/12/2021

0

2342

כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך

הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות

המשך שיתוף פעולה עם משטרת כפר סבא במסגרתה עבודה
פרטנית או קבוצתית לפי הצורך

31/12/2021

4

2343

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

ליווי פרטני של כלל נערי היחידה בתהליכי הגיוס ,בתיאום עם
רכזת הכנה לצה"ל רשותית

31/12/2021

0

תכנית שנתית

התנסות חוויתית בתחום ההכנה לצה"ל -יום בעקבות לוחמים,
שבוע גדנ"ע

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

מתן מידע בעל פה ובכתב בכל הקשור להליכי גיוס לצה"ל

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

שיפור תהליכי ההכנה לחיים בוגרים ועצמאיים וחשיפה וחיבור
למסגרות המשך -יתד ,מקד"צ ,שירות לאומי

30/06/2021

0

תכנית רב שנתית

2341

2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350

428

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
להתפתחות
אימפקט חברתי בעל ערך

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רווחה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות אירועים
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות טכנולוגיה
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות רכש
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות
הנגשת השירות לאוכלוסיות כוח אדם
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
להתפתחות

תכנית שנתית

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

קיום מסיבת סוף שנה לכלל נערי היחידה -לומדים ונושרים

01/05/2020

6

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

בניית מערכת ממוחשבת לניהול תיקי מטופלים

31/12/2021

40

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

קיום פגישות עבודה אחת עק"נ ומדריכי נירים בשכונות
יחלקו ביניהם את העבודה
לשבועיים ,קיום סיורים
משותפים ,בניית תוכנית בשכונה ויתנו מענה הוליסטי
לנערים
עבודה
קיום פגישות עבודה עם הכרות בין המשטרה לקד"נ
מחלק הנוער ועם הממונה לטובת הנערים וקידומם
על תוכניות המניעה,
בהתאם לצרכים שיעלו
בניית תוכנית התערבות
קבלת טבלאות סטטוסים מיצוי הליכי הגיוס של הנערים/
אחת לחודש ,נוכחות של ות לטובת שירות משמעותי
מד"נית ביחידה לפחות
פעם בחודש ,ליווי נערים
ללשכ"ג
הכרות ראשונית עם עולם
קיום  2פעילויות חוץ
בתחום בכל שנת לימודים הצבא והפחתת החששות
מהגיוס
הנגשת המידע הרלוונטי לגיוס
לוח מודעות בנושא
השירות הצבאי ,מתן מידע
פרטני
קיום מפגש עם עו"ס יתד ,בני הנוער יכירו את האפשרויות
שלהם לסיוע כצעירים
נציג מכינה ,נציג שירות
לאומי
פעילות הפגתית לסיום שנת
מסיבת בריכה לכלל
הלימודים
הנערים/ות המטופלים
ביחידה
ניהול תיקים בצורה ממחושבת
ניהול תיקים בצורה
ממחושבת

תלוי צורך ,ייתכן
שנוכל לקבל מימון
גם מאוורסט' ארגון
עזרה

מימון משה"ח

הערכה ראשונית
לא אושר עדיין

נוער

12-18

שכונות מזרח

עובדי עירייה

נוער צעירים וקהילה ,עמותות,
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר ,הרשות החדשה
למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול
משטרת ישראל

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

רחבי העיר

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

שח"ק ,עמותות

נוער

12-18

רחבי העיר

הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,נוער
צעירים וקהילה
מחשוב ומערכות מידע

נוער

12-18

רחבי העיר

עובדי עירייה

שכונות מזרח

רחבי העיר

תפעול שוטף של משרדי היחידה ומרכז היל"ה

31/12/2021

10

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

ניהול תיקים בצורה
ממחושבת

תיקון תקלות ,נקיון ,שמירה על
חזות מכבדת ונעימה

אחזקה ותפעול

נוער

12-18

רחבי העיר

העסקת בת שירות לאומי

31/12/2021

19

1828300782

קידום נוער

הוצאות

תכנית שנתית

סיוע בעבודה משרדיות
ובעבודה ישירה עם
נערים/ות

סיוע בעבודה משרדיות
ובעבודה ישירה עם נערים/ות

אחר

נוער

12-18

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2340

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
סיור בשכונה אחת לשבוע
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
הנגשת השירות ,קשר בלתי
פורמלי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

429

2352
2353

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות פיתוח ההון
מוחלשות ויצירת הזדמנויות האנושי
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

גיבוש צוות העובדות ופיתוח מקצועי שלהן

8 30/06/2020

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנגשת השירות לאוכלוסיות הכנסות
מוחלשות ויצירת הזדמנויות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
להתפתחות
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
פיתוח המרחב ומבני הציבור בינוי ושיפוץ
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל
בעיר השייכים לאגף נוער
מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של
צעירים וקהילה
משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת
כלל התושבים

קבלת תמיכה ממשרד החינוך עבור תשלום כ"א לפעילות היחידה 31/12/2021
פרקט  +וילונות  -היחידה לקידום נוער

31/12/2020

קידום נוער

0
20

95001

תב"ר מתקני נוער
וקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

אחר

עובדי עירייה

רחבי העיר

אחר

עובדי עירייה

רחבי העיר

נוער ,צעירים

ביצוע לפי לו"ז ועמידה
בתקציב

18-40 ,12-18

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2351

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1828300782

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
קיום  2מפגשים חוויתיים
תכנית שנתית
למורים ולעק"נ ,קיום 2
מפגשים עיוניים עם מרצים
מן החוץ ,השתתפות 4
עובדות בהשתלמויות
רלוונטיות
הגשת הטפסים הרלוונטיים
תכנית שנתית
במועדם

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
פיתוח מקצועי ,הגברת תחושת
השייכות והערכה על העבודה

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז

קליטת עליה
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361

430

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנצחה ,זכרון ושימור זהות
קהילות העולים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנצחה ,זכרון ושימור זהות
קהילות העולים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הנצחה ,זכרון ושימור זהות
קהילות העולים
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

אירועים

טקס לכבוד  75שנה יום הניצחון על גרמניה הנאצית (כיכר מילר)

15/05/2020

8

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 300משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אירועים

מופע לכבוד  75שנה ליום הניצחון על גרמניה הנאצית

15/05/2020

31

1869100783

חדר הנצחה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 700משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אירועים

טקס לכבוד נפגעי טרור בארגנטינה

18/07/2020

6

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 250משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אירועים

מופע ליום עלייה

30/11/2020

94

1869100784

יום עלייה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 700משתתפים

תושבים

עולים חדשים

0-120

שכונות מרכז

אירועים

אירועי קיץ לכלל העולים

25 30/08/2020

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

1000

תושבים

עולים חדשים

0-120

שכונות מרכז

אירועים

טקס ומופע חג סיגד

30/11/2020

10

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 250משתתפים

תושבים

עולים חדשים

0-120

שכונות מזרח

בר קיימא

חוה חקלאית לקהילה האתיופית

31/12/2020

18

1869100782

אקולוגיה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משפחות

 20משפחות

תושבים

עולים חדשים

0-120

שכונות מזרח

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

חוג תנועה ומוזיקה למבוגרים עולים חדשים

31/12/2020

6

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 40משתתפים

תושבים

עולים חדשים

62-80

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

431

2363

2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372

432

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים

מתן מענה תרבותי לקהילות קהילה,
תרבות ,פנאי
העולים בעיר
וספורט
מתן מענה תרבותי לקהילות קהילה,
תרבות ,פנאי
העולים בעיר
וספורט

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות
והגילאים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענה תרבותי לקהילות קהילה,
תרבות ,פנאי
העולים בעיר
וספורט
מתן מענה תרבותי לקהילות שיתופיות
העולים בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות שיתופיות
העולים בעיר
מתן מענה תרבותי לקהילות
העולים בעיר
ליווי וסיוע לעולים בשילובם
בקהילה והכרת הארץ
ליווי וסיוע לעולים בשילובם
בקהילה והכרת הארץ
ליווי וסיוע לעולים בשילובם
בקהילה והכרת הארץ

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
כוח אדם

ליווי וסיוע לעולים בשילובם כוח אדם
בקהילה והכרת הארץ
הנצחה ,זכרון ושימור זהות
קהילות העולים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

חוג העשרה מוזיקאלי לילדים עולים חדשים

31/12/2020

12

מס' סעיף
תקציבי
1869100780

העשרה ופנאי

תושבים

עולים חדשים

6-12

שכונות מרכז

תושבים

עולים חדשים

62-80

שכונות מרכז

עולים חדשים

62-80

שכונות מרכז

עולים חדשים

0-120

שכונות מרכז

עולים חדשים

18-40

שכונות מרכז

18-40

שכונות מרכז
שכונות מזרח
שכונות מרכז

מפגשים לחגים  -קהילת ברה"מ וקהילת דרום אמריקה

31/12/2020

6

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

 6אירועים

מפגשים מוזיקלים לעולים חדשים במועדונים (מועדון שלום
עליכם ,מועדון ויטרניום ,מועדון בימעולים)

31/12/2020

4

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים +מס'
משתתפים

 4אירועים ו 100משתתתפים
בכל אירוע

מפגשים הורים וילדים במוזיאון כפר סבא וארטקיימא

31/12/2020

6

1869100780

העשרה ופנאי

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מפגשים +מס'
משתתפים

 11מפגשים  15 +ילדים

החברה לתרבות ופנאי

תכנית לצעירים בשיתוף אגף נוער צעירים וקהילה

31/12/2020

25

1869100780

העשרה ופנאי

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מפגשים

 3מפגשים שונים

נוער צעירים וקהילה

הרצאות וסדנאות בשפה הרוסית ,ספרדית וצרפתית

31/12/2020

32

1869100781

תרבות וזהות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' הרצאות

 45הרצאות

עולים חדשים

טיולים לעולים חדשים  -היכרות את הארץ (דרום אמריקה ,צרפת31/12/2020 ,
אתיופיה ,ברה"מ)

24

1869100782

אקולוגיה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' טיולים ומס'
משתתפים סה"כ

ביצוע  6טיולים וסה"כ 300
משתתפים

עולים חדשים

0-120

דירת קלט

31/12/2020

58

 1869000786דירת קלט

הוצאות

תכנית שנתית

איוש הדירה במהלך כל
השנה

איוש הדירה במהלך כל השנה

עולים חדשים

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עולים חדשים

פרויקטור שכר

31/12/2020

150

1869000110

פרויקטור שכר

שעות נוספות

31/12/2020

0

1869000130

שעות נוספות

תחזוקה והפעלת חדר הנצחה

31/12/2020

19

1869100783

חדר הנצחה

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

קהילת דרום
אמריקה  -ראש
השנה ,יום עצמאות
וחנוכה קהילת
ברה"מ  -יום האישה,
חנוכה ,ראש השנה

0-120

אגף קהילה וחברה

מס'
משימה
2362

תחום עירוני

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה מודדים?
שנתית
מס' משתתפים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 18משתתפים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז

433

אגף קיימות וחדשנות

אגף קיימות וחדשנות
אגף קיימות וחדשנות פועל במטרה לקדם סביבת חיים מיטיבה עבור תושבי העיר כעת ובעתיד.
החיבור בין קיימות לחדשנות מאפשר הסתכלות רחבה על כלל האתגרים העומדים בפני העיר
במציאות משתנה תדיר והיערכות לקראתם .שילוב זה נועד להבטיח קידמה שאינה הרסנית ,יחד
עם שמירה על הקיים ללא קפיאה על השמרים.
האגף פועל לקידום מדיניות עירונית אחראית ובהתאמה לשינויי האקלים בתחומי פסולת ,אנרגיה,
תחבורה ועוד ,יחד עם איתור ופיתוח פתרונות חדשים שיתאימו לעירוניות המודרנית .מתוך
ההבנה כי הובלת השינוי היא מהלך משותף של הנהלת העיר ,עובדיה ותושביה בכל גיל ,האגף
מקדם אחריות סביבתית בקרב תושבי העיר ומוביל תהליכי עומק במסגרות החינוך והקהילה בכדי
להטמיע ערכים אלה ולעודד אזרחות פעילה ומעורבות תושבים .בנוסף ,פועל האגף כדי להטמיע
את ערכי הקיימות בעבודת העירייה ,לספק לעובדים כלים פרקטיים כדי לממש תפיסות אלו
ולהוות מודל לדוגמא עבור תושבים ועבור עיריות אחרות בארץ ובעולם.
אגף קיימות וחדשנות שואף לייצר ידע וכלים חדשניים ורלוונטיים עבור העיר והעירייה בכלל
התחומים באמצעות היכרות ולמידה מתמדת של מגמות חדשות ומתאימות בארץ ובעולם ,שיתופי
פעולה עם גורמי מקצוע ,בניית כלים והטמעתם .זאת ,מתוך אחריות להוות גורם משמעותי
במאמץ המשותף של כלל הגורמים העירוניים להביא את כפר סבא להיות העיר הטובה בישראל.

434

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
בניית אסטרטגיה של תחומי חדשנות
וקיימות ברמת עיר.
הסברה והפצת הידע בתוך הארגון ,לתושבים
ולעיריות נוספות.
חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים.
עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים.
עידוד הטמעה של כלים חדשניים בעבודת
העירייה.
קידום ניהול משאבים חסכוני בעיר.
קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים.
תהליכי ארגון מחדש לביסוס האגף.

435

מס'
משימה
2373

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

חדשנות
ויזמות

קידום פרוייקט רכבים חשמליים בעירייה ובעיר ,כולל
פריסת עמודי הטעינה והגדלת המשתמשים

31/12/2020

0

2374

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

2375

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

כוח אדם

תשלום שכר לעובדי אגף קיימות וחדשנות

31/12/2020

910

1711000111

שכר קיימות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי הלו"ז

ביצוע לפי הלו"ז

בר קיימא

קידום פרוייקט טוחני אשפה בשכונת הדרים

31/12/2020

1200

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית רב
שנתית

כמות פסולת לנפש

2376

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

חדשנות
ויזמות

קול קורא  -פיילוט שינוי התנהגות על בסיס PAYT

31/12/2020

710

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית רב
שנתית

בניית הפרוייקט

הטמעה בקרב  500בתי אב
וירידה של  40אחוז בכמות
הפסולת לנפש (ביחס למדד
 700גר' לנפש)
הוצאה לפועל של הפרוייקט
 בעתיד יתן לנו סקר פסולתמהימן של משקי בית ,כולל
פילוח לזרמים

2377

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

בר קיימא

פיתוח פתרון קצה לתחנת גזם ופסולת גושית

31/12/2020

0

תכנית רב
שנתית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

חדשנות
ויזמות
בר קיימא

31/12/2020

0

תכנית שנתית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

בר קיימא

ליווי הגשות של חברות טכנולוגיות לק"ק של רשות
החדשנות בהתאמה למטרות העירוניות
31/12/2020
איסוף וניתוח נתונים של כל זרמי הפסולת בעיר
לטובת ניהול הידע העירוני באופן מיטיבי והגשת
דוחות למשרד להגנ"ס
קו"ק למשקל פסולת עירוני חברת נטסקום  -מערכת 31/12/2020
שליטה ובקרה (ישראל דיגיטלית)

0

תכנית שנתית

גיוס רשויות אחרות
לשימוש בתחנה וכמות הטון
הפוטנציאלית
מספר החברות שזוהו
כרלוונטיות והוגשו
כמות הדוחות החודשיים

2381

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

בר קיימא

2382

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

תכנון מרחב המעודד הליכתיות בעיר  -קול קורא
בזכות הדרך כולל תהליכי שיתוף התשובים וקהילת
העסקים המקומית וגורמי מקצוע מתחום התנועה
והתחבורה
הקמת בית חולים לצעצועים כחלק מהסמכת בי"ס
רמז לירוק מתמיד

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים
חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

2378
2379
2380

2383
2384

436

200

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית רב
שנתית

31/12/2020

130

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

31/12/2020

28

תב"ר

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

הכנסות

הכנסות מפעילות במרכז קיפוד

31/12/2020

-45

1213300610

הכנסות

הכנסות מפעילות במרכז קיפוד

31/12/2020

-35

1213300640

סדנת קיימות
ושונות
שכירויות
קיימות

ספר תכנית עבודה

אחוז מתוך הפסולת
העירונית שנשקל במערכת
 בשלב ראשון זרם הפסולתהאורגנית
עמידה ביעדי הקול קורא

הערות

בעלי עניין

התקנה לפי ביקוש  -הערכה

אחזקה ותפעול ,בתי ספר ,תושבים כללי
החברה הכלכלית ,הנדסה,
משרדי ממשלה
עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,חזות
העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

החברה הכלכלית ,חזות
העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 5רשויות וכמות טון מובטחת
של  3500טון

החברה הכלכלית ,חזות
העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 2חברות

החברה הכלכלית ,חזות
העיר
חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

10%

תשובות עד סוף השנה 2019

החברה הכלכלית ,חזות
העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עמידה ביעדי הקול קורא

מצי'נג עבור  450אש"ח .בין העיריות
המגישות תכנון תערך תחרות שמאפשרת
זכייה לביצוע עד  6מיליון ש"ח

הנדסה ,משרדי ממשלה  ,תושבים כללי ,עסקים 0-120
עסקים ,תושבים ,שירות
והסברה

רחבי העיר

מתבסס על קול קורא בעלות מלאה של
 3.4מיליון  .₪ממתינים לאישור של הנתיב
המינהלתי מטעם המשרד להגנ"ס .הפרוייקט
אמור לספק משאיות נודדות ודחס חכם עם
מנגנוני שקילה שישמשו אותנו גם עבור
פרוייקט הטוחנים .תשובות עד סוף השנה

דוח  1בחודש

בתי ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

הכנסות

תכנית שנתית

עמידה ביעדי הכנסות

45

הכנסות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הכנסות

תכנית שנתית

עמידה ביעדי הכנסות

35

הכנסות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

עיריית כפר סבא 2020

הקמת הפרוייקט והשתתפות הקמת החנות ותפעולה פעמיים מצינג עבור  150אש"ח
בחודש
תלמידים

אגף קיימות וחדשנות

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
רב שנתית
התקנה של  50עמודי טעינה כמה התקנה ,כמה רכבים
תכנית רב
חשמליים
שנתית

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

437

2386

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים
הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

הכנסות

הכנסות מפעילות ערוגות חקלאיות

-55 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שעות נוספות לעובדי אגף קיימות וחדשנות

130 31/12/2020

1711000131

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב לעובדי אגף קיימות וחדשנות

80 31/12/2020

1711000141

אחזקת רכב

כוח אדם

שכר זמניים -עובדי חברה לתרבות ופנאי (הסדרה
לעובדי רשות)

915 31/12/2020

1711000211

זמניים קיימות

הוצאות

אירועים

הפקת ימי אהבה לסביבה במרחב העירוני  -הרחוב
החברתי הראשון

75 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

כוח אדם

העסקת רכז גינות קהילתיות  80%משרה

105 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

הפעלת פרוייקט ערוגות חקלאיות לתושבי העיר

55 31/12/2020

1711000752

השביל הירוק

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

הוצאות שונות תשלום שנתי ליחידה הסביבתית  -איגוד ערים
לאיכות הסביבה

871 31/12/2020

חדשנות
ויזמות

שיתופי פעולה עם אקדמיה  -פורטר באוני' ת"א,
המרכז לערים חכמות באוניברסיטת בר אילן ,שנקר

0 31/12/2020

 1711000830איגוד ערים
לאיכות
הסביבה
 1769000750חדשנות
עירונית

מחקר ופיתוח  -זיהוי הזדמנויות להכנסת מודלים
חדשניים מהארץ ומהעולם בהתבסס על מודלים
מערים אחרות ועל סקירת ספרות
ניהול פרוייקט ערים חכמות

0 31/12/2020

 1769000750חדשנות
עירונית

2387

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

2388

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

2389

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

2394

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

חדשנות
ויזמות

2395

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

חדשנות
ויזמות
בר קיימא

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

בר קיימא

2390
2391
2392
2393

2396
2397

438

מס' סעיף
תקציבי
1213300641

שם סעיף
תקציבי
השביל הירוק

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

שעות נוספות

הוצאות

ביצוע לפי הלו"ז

הוצאות

ביצוע לפי הלו"ז

עובדי עירייה

ביצוע לפי הלו"ז

עובדי עירייה

0 31/12/2020

צבי

סעיף חדש

כנס אופנה בת קיימא ראשון בישראל  -מיצוב העיר
כמובילה בתחום

15 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

למידת עומק של רגולציה סביבתית בארץ ובעולם

0 31/12/2020

 1769000750חדשנות
עירונית

ספר תכנית עבודה

כמות משתתפים באירועים

שח"ק ,החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי ,קהילה
אתיופית
עובדי עירייה

0-120

שכונות מזרח

500

תושבים ,שח"ק ,חינוך,
מתנדבים ,נוער צעירים
וקהילה
מנהל כספים

עמותות ומתנדבים,
תושבים כללי

0-120

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

כמות משתתפים בתוכנית

30

חזות העיר ,שח"ק

תושבים כללי ,קהילה
אתיופית

0-120

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי הלו"ז

ביצוע לפי הלו"ז

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

מספר שיתופי הפעולה

תכנית שנתית

למידה שוטפת ועדכון על
הנעשה בתחום

הובלת מהלכים משמעותיים
עם  2מוסדות אקדמיים לאורך
השנה
שוטף

אחר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

התקדמות בהתאם ליעדי
האיחוד האירופי
מספר משתתפים

עמידה ביעדי הפרוייקט
150

מחשוב ומערכות מידע,
מנהל כספים ,אחר
תושבים ,אחר ,עמותות,
נוער צעירים וקהילה

כתיבת נייר עמדה בנושא

ביצוע בהתאם ללו"ז

הלשכה המשפטית

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2385

תקציב

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית עמידה ביעדי הכנסות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
55

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

439

2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

2410
2411

440

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

חדשנות
ויזמות

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

חדשנות
ויזמות
בר קיימא

פיתוח תחום תחבורה חכמה בעיר  -בניית אסטרטגיה 0 31/12/2020
וחיבור בעלי עניין בתוך הארגון ומארגונים רלוונטיים
נוספים
כתיבת תוכנית ההטמעה לשינוי הרגלי נסיעה בעתיר 0 31/12/2020
ידע
אירוע לעידוד הליכתיות  -בהתאם למודל הבינלאומי 7 31/12/2020
של Jane's Walk

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
בניית אסטרטגייה של תחומי
חדשנות וקיימות ברמת עיר
בניית אסטרטגייה של תחומי
חדשנות וקיימות ברמת עיר
עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות

כתיבת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות
והרחבתה
כתיבת קול קורא הורייזון  2020בתחום אנרגיות
מתחדשות
הגשת העירייה לפרסים ותחרויות בתחום

חדשנות
ויזמות
פיתוח ההון
האנושי
אירועים

מעקב ובקרה אחר אחוזי זכייה בקולות קוראים
ובניית אסטרטגיה של הגשה בהתאם
השתתפות בכנסים מקצועיים

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

קידום ניהול משאבים חסכוני חדשנות
ויזמות
בעיר
קידום ניהול משאבים חסכוני בר קיימא
בעיר
קידום ניהול משאבים חסכוני בר קיימא
בעיר
קידום ניהול משאבים חסכוני בר קיימא
בעיר
קידום ניהול משאבים חסכוני בר קיימא
בעיר

0 31/12/2020
10 31/12/2020
0 31/12/2020
0 31/12/2020

 1769000750חדשנות
עירונית
הערכות לעיר
13010
ירוקה
 1769000750חדשנות
עירונית
חדשנות
13016
עירונית
 1769000750חדשנות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

מספר ההגשות השנתי

 5הגשות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז

ביצוע לפי לו"ז

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם לצורך

תכנית שנתית

החברה הכלכלית ,הנדסה,
הנהלת העירייה  ,משרדי
ממשלה  ,תושבים
החברה הכלכלית ,הנדסה,
הנהלת העירייה  ,עסקים
קידום הבריאות וחוסן
עירוני ,תושבים
משרדי ממשלה  ,מנהל
כספים
הנהלת העירייה

בניית מדיניות הגשות
מושכלת ומותאמת למטרות
השתתפות כל עובד בכנס
מקצועי בתחומו
מספר ההגשות לתחרות

65

כלל העירייה  ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע לפי לו"ז

תכנית שנתית

כתיבת התוכנית

ביצוע לפי לו"ז

אחזקה ותפעול ,החברה
הכלכלית ,מנהל כספים
הנהלת העירייה  ,החברה
הכלכלית

"פיתוח תכנית רב שנתית לעיר בנושא צמצום צריכת 0 31/12/2020
משאבים והתמודדות עם שינויי האקלים
Sustainable Energy Access and Climate
")Action Plan (SEACAP
7 31/12/2020
בניית צוות התייעלות אנרגטית עירוני

תכנית שנתית

כתיבת התוכנית

ביצוע לפי לו"ז

הנהלת העירייה  ,החברה
הכלכלית

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

בנייה והפעלה של הצוות

ביצוע

כלל העירייה  ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות

10 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

בניית התוכנית וקיום פיילוט

1

אחזקה ותפעול ,החברה
הכלכלית ,מנהל כספים

1 31/12/2020

תחרות חדשנות  -כולל בניית סדנא בנושא חדשנות
להעברה בקרב צוותים של האגפים השונים להתנעת
התחרות
ליווי החלפת תאורת לד בצירים מרכזיים בעיר .ניטור 0 31/12/2020
מצב קיים וניטור לאחר החלפה
כתיבת תכנית אב לעיר מאופסת אנרגיה  -בליווי מיזם 3.5 31/12/2020
קלימה-מד של האיחוד האירופי
23 31/12/2020

בניית תוכנית רב שנתית לפריסה של התקנת
מערכות לניהול אנרגיה במוסדות העירייה .ביצוע
פיילוט אחד עם חברה חדשה באחד המוסדות (קיים
או חדש)

 1769000750חדשנות
עירונית
 1769000750חדשנות
עירונית
 1769000750חדשנות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

מספר סיורים

 10סיורים

 1769000750חדשנות
עירונית
 1711000750פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

 1769000750חדשנות
עירונית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2398

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1769000750חדשנות
עירונית

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
השנה -איך?
רב שנתית
תכנית שנתית כתיבת תוכנית סדורה בנושא ,כתיבה בהתאם ללו"ז ,שיתופי
פעולה עם  2גורמים
שיתופי פעולה עם גורמים
מרכזיים בתחום
ביצוע לפי הלו"ז
תכנית שנתית ביצוע לפי הלו"ז

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

ביצוע לפי לו"ז

החברה הכלכלית ,מנהל
כספים

לפחות  1בשנה

441

2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423

442

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע לפי לו"ז

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

שירות והסברה ,תושבים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות

בר קיימא

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

בניית אסטרטגיה שיווקית להטמעת כלים פרקטיים
לאדם הממוצע בעיר לקיום חיים בני קיימא  -מחקר
שוק מעמיק ,בניית קבוצות מיקוד ומיתוג הנושא
בהתאמה למיינסטרים
12 31/12/2020
פרוייקטים רב דוריים של קשישים-נוער וגני ילדים
בתחומי הקיימות והחדשנות

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הפרוייקטים

2

גני ילדים ,בתי ספר ,שח"ק

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הגינות ,מספר
המשתתפים באירועים

600 ,18

חזות העיר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

ניהול ופיתוח גינות מקיימות במרחב העירוני (אירועים 20 31/12/2020
קהילתיים ,עלויות זרעים ושילוט)

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

השתתפות בתי הספר מהעיר במצעד האקלים
השנתי  -הסעות

5 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר תלמידים משתתפים

200

בתי ספר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

כנס מנהיגות ירוקה

7 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר תלמידים משתתפים

350

בתי ספר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

קול קורא ל"ג בעומר אלטרנטיבי

10 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר בתי הספר שמקיימים
אירוע אלטרנטיבי

5

בתי ספר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

העיר כמרחב למידה  -עידוד בתי הספר ליציאה
חינוכית :פארק כפ"ס ,הדרכות בקיפוד

0 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

תכנית שנתית

מספר בתי הספר שיוצאים

16

בתי ספר ,חזות העיר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

אירועים

חידון הקיימות העירוני

84 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר הילדים הלוקחים חלק 1500
בשלבים השונים של החידון

בתי ספר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

תחרות איסוף פסולת אלקטרונית  -בשיתוף תאגיד
מאי

3 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

כמות הפסולת שנאספה

בתי ספר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

ביומימקרי  -תוכנית חקר לחטיבות הביניים

0 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

הקמת קבוצה מנהיגות ירוקה עירונית

10 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

הקמת הפרוייקט והשתתפות  15תלמידים פעילים
תלמידי תיכון

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות

אירועים

פעילות בקיפוד  -סדנאות ,אירועים ,אירוח משלחות50 31/12/2020 ,
קפה תיקון .המשך פעילות קיימת והרחבת למיזמים
נוספים (כולל הכנסות)

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

11 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מספר האירועים הנערכים,
מספר המשתתפים

ביצוע בהתאם ללו"ז

 50אורועים שנתיים
בהשתתפות  2000איש
במצטבר

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2412

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1711000750

שם סעיף
תקציבי
פרויקט עיר
ירוקה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית בניית האסטרטגיה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

בתי ספר
בתי ספר ,נוער צעירים
וקהילה
תושבים ,עמותות,
הכנסות ,עסקים

443

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
תהליכי ארגון מחדש לביסוס תכנון ותהליכי מדידה והערכה של הפעילות בקיפוד  -בניית מדדים 0 31/12/2020
ותהליכי איסוף נתונים ,הטמעת תהליכי העבודה
עבודה
האגף
הנדרשים
תהליכי ארגון מחדש לביסוס תכנון ותהליכי בנייה מחדש של פרויקט השיתופיה  -ביסוס מאגר 3 31/12/2020
נתונים ,שיווק מותאם ובניית מודל עבודה חדש
עבודה
האגף

2425

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

2426

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

2427
2428

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2430

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2431

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

2429

2432
2433
2434
2435
2436

444

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
עידוד אזרחות פעילה ויזמות
תושבים
עידוד אזרחות פעילה ויזמות
תושבים
עידוד אזרחות פעילה ויזמות
תושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

רכש

תחזוקה בקיפוד  -ניקיון ,ציוד ,בלאי ,פינת קפה

25 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

13010

הערכות לעיר
ירוקה

אחזקה ותפעול

תכנית שנתית

בניית תהליכי איסוף נתונים
מסודרים תוך מעקב ובקרה

ביצוע

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

תכנית שנתית

בנייה מחדש

ביצוע

שיתופיות

אירוח של צוותים עירוניים בקיפוד וחשיפה לפעילות 0 31/12/2020
המקום

13010

הערכות לעיר
ירוקה

תכנית שנתית

כמות הצוותים העירוניים
שמתארחים בקיפוד

12

תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,שירות
והסברה
כלל העירייה

בר קיימא

בניית מודל המלצות להטמעת קיימות באירועים
עירוניים וגיוס הגורמים העירונייים הרלוונטיים

0 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

תכנית שנתית

כתיבת התוכנית

ביצוע לפי לוז

אירועים

אירוע הוקרה למתנדבים ופעילים

8 31/12/2020

13010

חדשנות
ויזמות
בר קיימא

קורס מנהיגות

10 31/12/2020

13010

הוצאות

תכנית שנתית

ליווי מיזם כיתה רב פעמית

0 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה
הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

קיום האירוע ,מספר
מתנדבים שמגיעים
כמות התושבים המשתתפים 20

נוער צעירים וקהילה,
תרבות ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות
תושבים

הוצאות

30

תושבים

תכנית שנתית

ליווי היוזמה וסיוע לתושבות
לקידום הנושא

ביצוע

תושבים

ליווי יוזמות קהילתיות שונות לאורך השנה

6 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

כמות היוזמות המלוות

5

תושבים

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

אירועים

אירוע טבע עירוני בפארק

15 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

קיום האירוע ,מספר
משתתפים

500

חזות העיר

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

זריעה בשטחים חדשים ותחזוק שטחים קיימים

4 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

אירועי זריעה

2

חזות העיר

אירועים

יום עיון בנושא גינון בר קיימא

4 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

בניית האירוע והוצאה לפועל קיום האירוע

קניית ערכה רב פעמית לכלים באירועים עירוניים

6 31/12/2020

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

עידוד אזרחות פעילה ויזמות בר קיימא
תושבים

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
קידום ניהול משאבים חסכוני בר קיימא
בעיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

כמות השימוש הערכה

לפחות  1בחודש

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2424

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
13010

שם סעיף
תקציבי
הערכות לעיר
ירוקה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית רמת תחזוקה נאותה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
רמת תחזוקה נאותה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

חזות העיר
כלל העירייה

445

2438
2439
2440
2441
2442
2443

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

תחזוקה  38גינות קיימות בגני ילדים

28 31/12/2020

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

הקמה של  11גינות חדשות בגני ילדים(ציוד השקייה0 31/12/2020 ,
זרעים )

חינוך לערכי הקיימות
והטמעתה כדרך חיים

בר קיימא

פעילויות בשיתוף ההורים לטובת חיבור חינוכי לנושא 6 31/12/2020
 -יום השמפחה ,יום ספורט

הסברה והפצת הידע בתוך
הארגון ,לתושבים ולעיריות
נוספות
עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה
עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה
קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים

בר קיימא
חדשנות
ויזמות
אירועים
חדשנות
ויזמות

2444

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים
לרווחת כלל התושבים

עידוד אזרחות פעילה ויזמות בר קיימא
תושבים

2445

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה

2447

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה

2446

446

גני ילדים

תכנית שנתית

כמות הגינות החדשות

11

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר האירועים ומספר
המשתתפים

60

גני ילדים ,תושבים

הסברה בנושאי קיימות (בדגש אפס פסולת)  -בדגש
על פיתוח כלים חדשים ורלוונטיים :אינסטגרם ,סטורי,
יוטיוב
10 31/12/2020
ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים
(כגון תחרות החדשנות לנוער)
האקתון חדשנות לעובדי עירייה ו/או תושבים בנושא 20 31/12/2020
רלוונטי
30 31/12/2020
מעבדת מיחזור פלסטיק

1711000750

פרויקט עיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

מספרי עוקבים בניו מדיה

 1769000750חדשנות

הוצאות

תכנית שנתית

כמות המיזמים המשותפים

העלאה של  20%בערוצים
קיימים ופתיחת ערוץ חדש אחד
לפחות
לפחות  2בשנה

שירות והסברה

תושבים כללי

כלל העירייה

עובדי עירייה

13016

חדשנות

הוצאות

תכנית שנתית

13016

חדשנות

הוצאות

תכנית שנתית

בנייה וקיום האירוע ,כמות
משתתפים
הקמת המיזם

ביצוע לפי לו"ז

15 31/12/2020

13010

הערכות לעיר
ירוקה

הוצאות

תכנית שנתית

כמות משתתפים כוללת

600

400 31/12/2020

תב"ר חדש 2

תב"ר חדש 2

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

25 31/12/2020

חודש אופנה בת קיימא בעיר כפר סבא  -מסיבות
החלפות ,אירועי איסוף בגדים בבתי ספר ,גינות,
חיבור לפרוייקט סורגות קהילה ,מיזמי יד שנייה
וחנויות וינטג'
שיפוץ מלבי ובניית מרכז החדשנות העירוני

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות

קידום והטמעת  3פרוייקטים הזוכים בתחרות
חדשנות  ;2019לעולם בעקבות הצל

31/12/2020

חדשנות
ויזמות

קידום והטמעת  3פרוייקטים הזוכים בתחרות
חדשנות  :2019מרכז קהילתי נייד

31/12/2020

חינוך  -גנים

תקצוב של
 50אלף באגף
חזות העיר
תקצוב של
 238אלף באגף
נוער ,צעירים
קהילה

ספר תכנית עבודה

תקצוב דרך החינוך 42350 -

גני ילדים

100
בתי ספר ,גני ילדים,
החברה לתרבות ופנאי,
שירות והסברה ,תושבים,
חזות העיר ,נוער צעירים
וקהילה
בתי ספר ,גני ילדים ,חזות נשים ,עובדי עירייה,
העיר ,כלל העירייה  ,נוער עמותות ומתנדבים,
צעירים וקהילה ,תושבים ,עסקים ,תושבים כללי
עמותות ,עסקים
הנדסה
תושבים כללי

תכנית שנתית

פרוייקטים תחרות חדשנות

חזות העיר

תכנית שנתית

כולל רכב ממותג ורכז להפעלה בחצי משרה.
אופציה להוזלה  -נגרר בעלות של  80אש"ח
במקום הרכב אך נדרש מענה לטובת הרכב
שיגרור על בסיס קבוע

נוער צעירים וקהילה

עיריית כפר סבא 2020

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2437

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1711000750

שם סעיף
תקציבי
פרויקט עיר
ירוקה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית כמות הגינות המלוות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
53

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

447

2449
2450
2451
2452
2453
2454

448

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית
העשייה העדכנית הרלוונטית

עידוד הטמעה של כלים
חדשניים בעבודת העירייה

חדשנות
ויזמות

קידום והטמעת  3פרוייקטים הזוכים בתחרות
חדשנות  ;2019אולפן שקוף

31/12/2020

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה תהליכי ארגון מחדש לביסוס
האגף
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה תהליכי ארגון מחדש לביסוס
האגף
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית בניית אסטרטגייה של תחומי
חדשנות וקיימות ברמת עיר
העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על
בניית אסטרטגייה של תחומי
הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים חדשנות וקיימות ברמת עיר
לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה תהליכי ארגון מחדש לביסוס
האגף
מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה לחזית קידום פתרונות חדשניים
לאתגרים עירוניים
העשייה העדכנית הרלוונטית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

תכנון ותהליכי הגדרת תפקידים ויעוד תפקודי של עובדי האגף
עבודה
תכנון ותהליכי בניית שיטות ותהליכי עבודה לקידום תחומי הליבה
של האגף ברמת ארגון וברמת עיר
עבודה
בניית אסטרטגיה ומתווה לתהליכי עבודה לקידום
חדשנות
תהליכים פנים ארגוניים המעודדים חדשנות
ויזמות
בנייה והטמעה של אסטרטגיה עירונית מעודכנת
בר קיימא
לאפס פסולת

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

0 31/12/2020

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

תכנון ותהליכי בנייה וביצוע של תהליכי מדידה והערכה באגף באופן 0 31/12/2020
קבוע
עבודה
0
ליווי מיזמי האקסלרטור בביצוע פיילוטים בעיר
חדשנות
ויזמות

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

ביצוע בהתאם ללו"ז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תוקצב לפי מבנה סגור  -הערכות שניתן
להשכיר כאולפן חזרות ולייצר הכנסות על
סך  400אש"ח ב 5-שנים .אופציה להוזלה
 מבנה פתוח אך כלי הנגינה ידרשו להיותעמידים לגשם ולא ניתן יהיה להשכיר באותו
אופן

תרבות

אגף קיימות וחדשנות

מס'
משימה
2448

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי
תקצוב של
 794אלף באגף
התרבות

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

החברה הכלכלית ,מחשוב
ומערכות מידע

449

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

יעדי היחידה לשנת :2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים,
קהילתיים
עובדי שירותי הרווחה הינם בעלי זיקה ,שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן
מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי .השירות ניתן
במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית ,על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך
שותפות עם גורמים בקהילה.
השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי ,ייעוץ ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות
וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק  -בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו
בקהילה.
השירות יוזם ופועל לקידום ולפיתוח שרותי הרווחה בעיר בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות
ולאוכלוסיות ייחודיות .בפעילות פועלים באופן אקטיבי מתנדבים מתוך הקהילה ,כולל המגזר
העסקי.

450

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קידום ושיפור תפקודי המשפחה.
סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין
ומתן המלצות לבית המשפט או לבית הדין.
פיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני והדרה.
מתן מענים פורמלים ובלתי פורמלים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם.
מתן מענים לרווחת האזרח הוותיק.
טיפול למשפחות החוות אלימות עם דגש על
אלימות במערכת הזוגית.
טיפול בפגיעות מיניות בגירים.
מתן טיפול ומענים למתמכרים.
ביסוס והרחבת מעורבות עסקים בקהילה.
הפעלת מתנדבים למען הקהילה ,הכשרתם
והוקרתם.
הפעלת פרויקטים קהילתיים.
מתן שירות ייעוץ לאזרח.
הנגשת מידע לתושב.
סיוע לתושבי העיר במצבי חרום.
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הנהלת אגף

2455

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2456

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2457

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"

2458

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2459

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2460

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2461

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"

2462

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2463

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2464

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2465

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"סיוע במצבי חרום לתושבי שירות
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי פיננסי
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"

2466

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2467

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2468

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2469

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
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מתן מענה בהתאם להנחיות של משרד המשפטים

15/32020

תכנית שנתית

0-120

בחינת חלופות למרכז קשר למטופלי הרווחה

15/32020

תכנית שנתית

0-120

ביצוע מיפוי של האוכלוסיות שיידרשו לסיוע בתרחיש זה
כתוצאה משהייה רציפה בביתה לאורך זמן  .התכנון צריך
להיות מפורט ככל הניתן על בסיס נתונים קיימים במערכת
כגון  :קשישים ,אנשים עם מוגבלויות ,תשושי נפש ,מטופלים
בשפ"ח ,תלמידי חינוך מיוחד  ,משפחות במצוקה ונוספים.
שמירת קשר עם כלל המטופלים

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

שמירת קשר עם כלל המטופלים

15/32020

תכנית שנתית

0-120

הערכות להרחבת מתן מענה טיפולי לאוכלוסיות נוספות

15/32020

תכנית שנתית

0-120

יזום פעילויות איתור ,כולל מיפוי אוכלוסיות מיוחדות לקבלת
שירותי רווחה בשיתוף ראשי צוותי העבודה ברשות בהתאם
למדיניות העירונית
הצגת מתודולוגיית עבודה לפניות וטיפול באוכלוסייה

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

15/32020

תכנית שנתית

0-120

יש לאתר חלופות של מתנדבים מקצועיים בתחום הטיפול
למתן מענה לאוכלוסייה
הצגת מתודולוגיית עבודה לפניות וטיפול באוכלוסייה
יש לבצע מיפוי של העמותות אשר הפסיקו פעילות עירונית
ותמיכה בתושבים (חלוקת מזון ,ציוד) ולהציג השלכות על
מטופלי הרווחה
הצגת מתודולוגיית עבודה לפניות וטיפול באוכלוסייה

"סיוע במצבי חרום לתושבי חוסן עירוני
העיר"
בחינת שימוש במתקנים פנויים
"סיוע במצבי חרום לתושבי קהילה,
תרבות ,פנאי
העיר"
וספורט
יש למפות את מספר החולים בעיר
"סיוע במצבי חרום לתושבי רווחה
העיר"
"סיוע במצבי חרום לתושבי חוסן עירוני יצירת קשר עם תושבים מבודדים
העיר"
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אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

453

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

2470

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2471

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מתן טיפול ומענה
למתמכרים
מתן טיפול ומענה
למתמכרים

כספים ומינהל

הכנסות

מתן טיפול ומענה למתמכרים

-74 31/12/2020

בריאות

טיפול במתמכרים

99 31/12/2020

 1347300930הכנסות רווחה
סמים
 1847300840סמים משרד
הרווחה

הוצאות

תכנית שנתית

2472

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר עובדים

16,370 31/12/2020

2473

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

1,030 31/12/2020

 1841000130שעות נוספות

הוצאות

2474

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

1,010 31/12/2020

2475

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

זמניים

300 31/12/2020

 1841000140אחזקת רכב
עובדים
 1841000210זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

2476

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר שלום המשפחה

1,000 31/12/2020

2477

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

25 31/12/2020

 1842400110שכר שלום
המשפחה
 1842400130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

2478

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

רכב שלום המשפחה

42 31/12/2020

2479

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר מרכז לטיפול במשפחה

50 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

2480

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר מרכז לטיפול במשפחה

20 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

2481

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר רווחה עיר ללא אלימות

283 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

2482

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר מועדוני קשישים

1,665 31/12/2020

 1842400140רכב שלום
המשפחה
 1842401110שכר מרכז
לטיפול
במשפחה
 1842401130שכר מרכז
לטיפול
במשפחה
 1842410110שכר רווחה עיר
ללא אלימות
 1844400110שכר מועדוני
קשישים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

30 31/12/2020

 1844400130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

55 31/12/2020

 1844400140אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

2484
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הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

מרכז אזורי

משרדי ממשלה

תושבים כללי

1841000110

2483

שכר עובדים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
מתמכרים

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

תושבים כללי

עיריית כפר סבא 2020

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה
עובדי עירייה

,18-40 ,12-18
40-62
,18-40 ,12-18
40-62

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

יח' לטיפול בהתמכרויות

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה

עובדי עירייה
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עובדי עירייה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר נערה במצוקה

385 31/12/2020

1847100110

שכר נערה
במצוקה

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

3 31/12/2020

1847100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

20 31/12/2020

1847100140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר התנדבות

1,355 31/12/2020

 1848300110שכר התנדבות

הוצאות

תכנית שנתית

2490

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

50 31/12/2020

 1848300130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

2491

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

75 31/12/2020

2492

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר שיקום שכונות

430 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

2493

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

20 31/12/2020

 1848300140אחזקת רכב
עובדים
 1848500110שכר שיקום
שכונות
 1848500130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

2494

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

42 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

2495

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

זמניים

22 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

2496

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שכר

190 31/12/2020

2497

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

שעות נוספות

30 31/12/2020

 1849000110שכר קליטת
עליה
 1849000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

2498

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

35 31/12/2020

2499

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

הכנסות

השתתפות במשכורת

-7,708 31/12/2020

הכנסות

תכנית שנתית

2500

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

אבטחת העובדים
והלקוחות

הכנסות

הוצאות אירגוניות ובטיחות

-17 31/12/2020

הכנסות

תכנית שנתית

2501

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תשלום שכר שוטף

הכנסות

השתת רווחה בכא חנמ

-210 31/12/2020

 1849000140אחזקת רכב
עובדים
 1340000930השתתפות
במשכורת
 1340002930הוצאות
אירגוניות
ובטיחות
 1341331930השתת רווחה
בכא חנמ

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

עובדי עירייה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

2486
2487
2488
2489

456

תשלום שכר שוטף

כוח אדם

זמניים

230 31/12/2020

 1848500140אחזקת רכב
עובדים
 1848300210זמניים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2485

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1844400210זמניים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
משרדי ממשלה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

457

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

ביטוח

תשלום ביטוח מבנים

31/12/2020

2503

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

חשמל

תשלום חשבונות חשמל מבני שח"ק

200 31/12/2020

2504

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

ביטוח

מינהל הרווחה ביטוח

31/12/2020

2505

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

רכש

רהוט ואחזקתו

7 31/12/2020

2506

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

אבטחת העובדים
והלקוחות
רכישות והצטיידות

ביטחון
וחירום
רכש

מיגון בלשכות שמירה

550 31/12/2020

הוצאות שונות רווחה

60 31/12/2020

2508

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

רכישות והצטיידות

רכש

רכישות מיחודות

7 31/12/2020

 1841300780מיגון בלשכות
שמירה
 1841300781הוצאות שונות
רווחה
 1841300930רכישות מיחודות

2509

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

ביטוח

בטוח

31/12/2020

 1841342440בטוח

2510

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

תפעול מבני שח"ק

ביטוח

ביטוח מבנים

31/12/2020

2511

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

שיפור השרות לתושב

שירות

2512

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור השרות לתושב

רכש

שימוש בתוכנת  .EPRמערכת לניהול הטיפול בלקוחות האגף
ושידור נתונים למשרד הרווחה
אחזקה והצטיידות

142 31/12/2020

 1845200440ביטוח במסגרות
יום
 1841300751מערכות מידע
רווחה
מוסדות רווחה
91001
ומתקנים

2513

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2514

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2515

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2516

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2517

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2518

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

200 31/12/2020

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1841000440מינהל הרווחה
ביטוח
 1841300430חשמל

הוצאות

 1841300440מינהל הרווחה
ביטוח
 1841300450רהוט ואחזקתו

הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות

הוצאות
הוצאות

בעלי עניין

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רחבי העיר

הנדסה ,מחשוב ומערכות מידע ,מנהל
כספים

עובדי עירייה,
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2502

2507

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

הכנסות/
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
בסוף השנה -איך?
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
ביצוע לפי לו"ז ועמידה ביצוע לפי לו"ז
תכנית שנתית
ועמידה בתקציב
בתקציב

הערות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

טיפול באוכלוסייה המבוגרת

458

שילוב אזרחים ותיקים
בבתי אבות
שילוב אזרחים ותיקים
בבתי אבות
מתן מענים לרווחת האזרח
הותיק
מתן מענים לרווחת האזרח
הותיק
שילוב אזרחים ותיקים
במסגרות בקהילה
שילוב אזרחים ותיקים
במסגרות בקהילה

הכנסות

השתת' קשישים במוסד

-150 31/12/2020

1344300420

הכנסות

החזקת זקנים במעונו

-1,550 31/12/2020

1344300930

הכנסות

השתת' קשיש בצרכים

-20 31/12/2020

1344400420

הכנסות

טיפול בזקן בקהילה

-950 31/12/2020

1344400930

הכנסות

השתתפות פונים מרכז יום לקשיש

-25 31/12/2020

1344500420

הכנסות

מרכז יום לקשיש

-650 31/12/2020

1344500930

השתת' קשישים
במוסד
החזקת זקנים
במעונו
השתת' קשיש
בצרכים
טיפול בזקן
בקהילה
השתתפות
פונים מרכז יום
לקשיש
מרכז יום
לקשיש

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

משרדי ממשלה  ,תושבים

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

משרדי ממשלה  ,תושבים

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

459

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

שילוב אזרחים ותיקים
בבתי אבות

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

עמותות ,משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' אזרחים ותיקים
הזקוקים לסיוע בקהילה

700

עמותות ,משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

סך הסיוע הכספי
לאזרחים ותיקים

סיוע לנזקקים בהתאם
לצורך ולתקציב

משרדי ממשלה  ,עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

60

משרדי ממשלה  ,עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

משרדי ממשלה  ,עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

80-120 ,62-80

רחבי העיר
רחבי העיר

השמה לבתי אבות ונופשונים

2,200 31/12/2020

מתן מענים לרווחת האזרח הותיק

1,350 31/12/2020

הפעלת  3קהילות תומכות

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

תכנית שנתית

סל שירותים לניצולי שואה מרותקי בית

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

תכנית שנתית

מס' ניצולי שואה
בתוכנית

קהילה תומכת לניצולי שואה

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

תכנית שנתית

מס' ניצולי שואה -
בקהילה

סיוע לפי צורך

2525

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

תכנית שנתית

מס' ניצולי שואה

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

קבוצה לסבים וסבתות

31/12/2020

 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

תכנית שנתית

סבים וסבתות בקבוצה

12

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

2527

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

31/12/2020

1844400840

תכנית שנתית

אזרחים ותיקים
שמתחברים למערכת

80

עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

45 31/12/2020

 1844410780מועדוני
קשישים

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

 100%שימוש
בתקציב ללא חריגות

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

300 31/12/2020

 1844500820תמיכות מרכזי
יום לקשיש

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

300

עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

900 31/12/2020

 1844500840מרכז יום
לקשיש

הוצאות

תכנית שנתית

אזרחים ותיקים במרכזי 350
יום

משרדי ממשלה  ,עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

2520
2521
2522
2523
2524

2526

2528

2529

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2530

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

460

רווחה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אזרחים ותיקים
תכנית שנתית
הזקוקים לסידור חוץ
בייתי
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיוע לנזקקים בהתאם
לצורך ולתקציב

הערות

מתן מענים לרווחת האזרח רווחה
הותיק

מתן מענים לרווחת האזרח קהילה,
תרבות ,פנאי
הותיק
וספורט
טיפול בקהילה  -סיוע חומרי
מתן מענים לרווחת האזרח רווחה
הותיק
מתן מענים לרווחת האזרח רווחה
הותיק

מתן מענים לרווחת האזרח קהילה,
תרבות ,פנאי
הותיק
וספורט
שירותים לניצולי שואה
מתן מענים לרווחת האזרח רווחה
הותיק

מתן מענים לרווחת האזרח קהילה,
תרבות ,פנאי
הותיק
וספורט
חיבור אינטרקטיבי של אזרחים ותיקים המרותקים לביתם
רווחה
פיתוח קהילה
לפעילויות שמתקיימות במרחב הקהילתי  -באמצעות
אינטרקטיבית
טכנולוגיית יוניפר
רכישת ציוד ,כיבוד וחומרי ניקוי למועדוני גמלאים
רכש
שיפור איכות החיים,
הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצב
האזרחים הותיקים
תמיכות מרכזי יום לקשיש
קהילה,
שיפור איכות החיים,
הפחתת הבדידות ,העצמה תרבות ,פנאי
ומניעת התדרדרות במצב וספורט
האזרחים הותיקים
השמה למרכזי יום
קהילה,
שילוב אזרחים ותיקים
תרבות ,פנאי
במסגרות בקהילה
וספורט

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2519

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1844300840שילוב אזרחים
ותיקים בבתי
אבות
 1844400840טיפול באזרחים
ותיקים בקהילה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

461

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2532

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2533

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2535

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

קהילה,
שיפור איכות החיים,
הפחתת הבדידות ,העצמה תרבות ,פנאי
ומניעת התדרדרות במצב וספורט
האזרחים הותיקים
קהילה,
שיפור איכות החיים,
הפחתת הבדידות ,העצמה תרבות ,פנאי
ומניעת התדרדרות במצב וספורט
האזרחים הותיקים
סיוע טיפול ושיפור איכות רווחה
חיים של אזרחים ותיקים
במצבי חולי ומשבר
סיוע טיפול ושיפור איכות רווחה
חיים של אזרחים ותיקים
במצבי חולי ומשבר -
התערבות באמצעות חוקי
ההגנה על קשישים
תמיכה וסיוע לבני משפחה רווחה
מטפלים עיקריים

2536
2537
2538

2539

הנגשת מידע לתושב

הפעלת מועדון מועשר יוספטל וכיסופים -הסעות וארוחות

395 31/12/2020

עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

80-120 ,62-80

רחבי העיר

רחבי העיר

הפעלה וקיום פעילויות ב  6מועדוני גימלאים :סירקין ,נחשון,
אלי כהן ,יוספטל ,כיסופים ועליה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מבקרים במועדונים

2,000

פגישות טיפוליות (פרטני ,זוגי ומשפחתי) ובניית תכנית
טיפולית מובנית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אנשים בטיפול

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות ,מתנדבים

קבלת דיווח ,איסוף מידע רלוונטי וקבלת החלטות בועדות
אד-הוק .הובלת ועדת תסקירים בשיתוף משרד הרווחה לגיבוש
המלצות .כתיבת תסקירים לבתי משפט .דיווח למשטרה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אזרחים ותיקים

סיוע לפי צורך

משטרת ישראל ,משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

שיחות פרטניות וקבוצות לבני משפחה מטפלים עיקריים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

קבוצה

2

גני ילדים

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

שירות

בנית מאגר מידע לאזרח הותיק ZONE -להפצת מידע

0 31/12/2020

תכנית שנתית

משתמשים באפליקציה 2000

מחשוב ומערכות מידע

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

רווחה

הקמה והפעלת תוכנית תיאום טיפול בשיתוף קופות חולים,
והג'יונט

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מטופלים

משרדי ממשלה  ,עמותות

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

50 31/12/2020

91001

מוסדות רווחה
ומתקנים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה ביצוע לפי לו"ז
ועמידה בתקציב
בתקציב

הנדסה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

שכונות מזרח

50 31/12/2020

91001

מוסדות רווחה
ומתקנים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה ביצוע לפי לו"ז
ועמידה בתקציב
בתקציב

הנדסה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

שכונות מערב

סיוע טיפול ושיפור איכות
חיים של אזרחים ותיקים
במצבי חולי ומשבר
שיפור איכות החיים,
בינוי ושיפוץ הרחבת מועדון יוספטל  -פרוגרמה
הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצב
האזרחים הותיקים
בינוי ושיפוץ תכנון הוספת קומה בסירקין  -פרוגרמה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור איכות החיים,
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הפחתת הבדידות ,העצמה
ומניעת התדרדרות במצב
ושמורים לרווחת כלל התושבים
האזרחים הותיקים

400

התקציב מנוהל באמצעות "סביון"

משרדי ממשלה

אזרחים ותיקים

80-120 ,62-80

רחבי העיר

מחכים לאפליקציה שמפתחים באגף
המחשוב
מקבלים  ₪ 180,000מהג'וינט לשכר ,
מקבלים  ₪ 180,000מהג'וינט לשכר

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2531

מטרה עירונית

יעד אגפי

2534

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1844500841הסעות וארוחות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
בסוף השנה -איך?
מודדים?
שנתית
אזרחים ותיקים במועדון 60
תכנית שנתית
מועשר

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עבודה קהילתית והתנדבות
2540

462

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"הפעלת פרוייקטים
קהילתיים"

הכנסות

עבודה קהילתית

-23 31/12/2020

 1348200930עבודה קהילתית

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

עמותות
ומתנדבים,
תושבים כללי,
אנשים עם
מוגבלות

0-120

רחבי העיר

463

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2542

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2543

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענה לאנשים
עם מוגבלויות בשיתוף
מתנדבים
מתן מענה לאנשים
עם מוגבלויות בשיתוף
מתנדבים
שירות ייעוץ לאזרח

2544

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2545

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2546

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2547

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מיקצוע תחום התנדבות
והוקרה למתנדבים
פיתוח מערך מענים
לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני
והדרה
פיתוח מערך מענים
לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני
והדרה
"הפעלת פרוייקטים
קהילתיים"

2548

2550

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2551

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2552

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"הפעלת פרוייקטים
קהילתיים"

2553

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

"הפעלת פרוייקטים
קהילתיים"

2549

464

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1348300420הכנסות
התנדבות

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי
תכנית שנתית
הכנסות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

" 80משפחות
 10פעילויות"

משרדי ממשלה  ,עמותות

,18-40 ,12-18
מתנדבים ,החברה לתרבות ופנאי ,נוער עמותות
,62-80 ,40-62
צעירים וקהילה ,חינוך ,בטחון ,חירום ומתנדבים,
צעירים ,מבוגרים80-120 ,
ובטיחות ,משרדי ממשלה  ,תושבים
אזרחים ותיקים
40-62 ,18-40
עובדי עירייה
בטחון ,חירום ובטיחות

הכנסות

הכנסות התנדבות

-45 31/12/2020

הכנסות

התנדבות פעולה

-15 31/12/2020

 1348300930התנדבות פעולה

הכנסות

יעוץ לאזרח

-10 31/12/2020

 1348400930יעוץ לאזרח

הכנסות

הכנסות

בית המתנדב

-10 31/12/2020

 1348600420בית המתנדב

הכנסות

תכנית שנתית

-255 31/12/2020

 1348200931מרכז עוצמה
הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

 1848200841מרכז עוצמה

הוצאות

תכנית שנתית

"משפחות,
פעילויות לטובת
אוכלוסיית היעד"

 1848200840עבודה קהילתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

הכשרות

6

"
הכנסות
הקמה והפעלת ""מרכז עוצמה""  -סיוע במיצוי זכויות ,במימון
לימודים והכשרות ובמציאת עבודה.
"
255 31/12/2020
"
רווחה
הקמה והפעלת ""מרכז עוצמה""  -סיוע במיצוי זכויות ,במימון
לימודים והכשרות ובמציאת עבודה.
"
123 31/12/2020
"הפעלת פרוייקטים קהילתיים
קהילה,
תרבות ,פנאי "
וספורט
הכשרות עובדים בנושא חירום

"סיוע במצבי חרום לתושבי ביטחון
וחירום
העיר"
הכשרה ,תחזוקה ותפעול צוותי צח"ש
"סיוע במצבי חרום לתושבי ביטחון
וחירום
העיר"
פעילויות ויעוץ למשפחות שבראשן הורה עצמאי
קהילה,
"הפעלת פרוייקטים
תרבות ,פנאי
קהילתיים"
וספורט
טלוויזיה קהילתית
קהילה,
"הפעלת פרוייקטים
תרבות ,פנאי
קהילתיים"
וספורט
חברותא  -מועדון חברתי לבודדים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
בנק הזמן  -יצירת מאגר שעות התנדבות לסיוע בין תושבים
קהילה,
תרבות ,פנאי ע"פ כישוריהם
וספורט

תושבים

אנשים עם
מוגבלות

0-120

רחבי העיר

אנשים עם
מוגבלות

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משרדי ממשלה

עמותות
ומתנדבים
תושבים כללי

,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80
,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

תושבים כללי

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

רחבי העיר

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

צוותים

2

בטחון ,חירום ובטיחות ,מתנדבים

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

הורים עצמאיים

250

קידום מעמד האישה ,עמותות

עמותות
ומתנדבים
הורים

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

כתבות

40

משרדי ממשלה  ,שירות והסברה

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

משתתפים

30

משרדי ממשלה

עמותות
ומתנדבים,
צעירים ,מבוגרים,
אזרחים ותיקים
40-62
מבוגרים

31/12/2020

 1848200840עבודה קהילתית

תכנית שנתית

תושבים שמחליפים
שעות

200

תושבים

מבוגרים ,צעירים,40-62 ,18-40 ,
אזרחים ותיקים 62-80

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

,40-62 ,18-40
62-80
40-62 ,18-40
,40-62 ,18-40
62-80

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2541

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

465

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קהילה,
"הפעלת פרוייקטים
תרבות ,פנאי
קהילתיים"
וספורט
פעילויות לאנשים עם מוגבלויות (חונכות ,חוגים וכו')
מתן מענים בלתי פורמלים רווחה
לאנשים עם מוגבלויות
ולמשפחותיהם
הרצאות והכשרות להורים מיוחדים " -מנהיגות הורים"
מתן מענים בלתי פורמלים רווחה
לאנשים עם מוגבלויות
ולמשפחותיהם
ערב הוקרה למתנדבים  -פרס גלר
מיקצוע תחום התנדבות אירועים
והוקרה למתנדבים

2555

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2556
2557

אם לדרך  -הדרכה ותמיכה ליולדות

20 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

פעילויות

2

החברה לתרבות ופנאי ,עמותות ,נוער אנשים עם
מוגבלות ,הגיל
צעירים וקהילה ,רשות הספורט
הרך ,ילדים ,נוער
מתנדבים ,החברה לתרבות ופנאי ,נוער אנשים עם
מוגבלות ,הורים
צעירים וקהילה ,חינוך

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
0-120

רחבי העיר

,18-40 ,12-18
,62-80 ,40-62
80-120
0-120

רחבי העיר

30 31/12/2020

 1848300780שבוע התנדבות

הוצאות

תכנית שנתית

קיום ארוע

1

החברה לתרבות ופנאי ,מתנדבים

הנגשת תחום ההתנדבות בקהילה .הגדלת מספר המתנדבים

175 31/12/2020

 1848300840התנדבות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות ,מתנדבים,
החברה לתרבות ופנאי

הנגשת תחום ההתנדבות בקהילה .הגדלת מספר המתנדבים

31/12/2020

 1848300840התנדבות

תכנית שנתית

פעילויות בחודש

70

עמותות ,מתנדבים

אנשים עם
מוגבלות ,עמותות
ומתנדבים ,נוער,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
,40-62 ,18-40
עמותות
62-80
ומתנדבים

31/12/2020

 1848300840התנדבות

תכנית שנתית

משתתפים

100

מתנדבים ,תושבים

הפעלת אתר  helpiלקידום התנדבות חד פעמית

31/12/2020

 1848300840התנדבות

תכנית שנתית

פניות להלפי

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות ,תושבים

אנשים עם
,18-40 ,12-18
מוגבלות ,עמותות 40-62
ומתנדבים ,נוער,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
0-120
תושבים כללי

פיתוח וניהול הבית למשפחות מיוחדות והפעלת קבוצות
חברתיות לבני משפחה (הורים ,אחים ,סבים סבתות) של
אנשים עם מוגבלות

59 31/12/2020

 1848301750בית למשפחות
מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

משפחות של אנשים
עם מוגבלויות

300

משרדי ממשלה  ,עמותות ,מתנדבים,
החברה לתרבות ופנאי

שירות ייעוץ לאזרח

רווחה

ייעוץ ותיווך עם גורמים בקהילה

15 31/12/2020

 1848400840הוצאות שונות
שיל

הוצאות

תכנית שנתית

מספר פונים

7000

משרדי ממשלה

שירות ייעוץ לאזרח

שכירות

שכר דירה  -שי"ל

25 31/12/2020

מיקצוע תחום התנדבות
והוקרה למתנדבים

קהילה,
קיום קורסים מקצועיים וערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות 26 31/12/2020
תרבות ,פנאי התנדבות בבית המתנדב ,כולל הכשרות לחירום
וספורט

2558

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הפעלת מתנדבים למען
הקהילה

2559

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הפעלת מתנדבים למען
הקהילה

2560

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענה לאנשים
עם מוגבלויות בשיתוף
מתנדבים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
הפעלת תכנית "מדוושים בפארק  -אפניים לכולם"
תרבות ,פנאי
וספורט

2561

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2562

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הפעלת מתנדבים למען
הקהילה
מתן מענים בלתי פורמלים רווחה
לאנשים עם מוגבלויות
ולמשפחותיהם

2563

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2565

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

466

25 31/12/2020

 1848300750פעילות שילוב
קהילתית
תרבותית
 1848300751הורים בונים
קהילה

הוצאות

תכנית שנתית

פעילויות (חוגים)

10

מתנדבים

נשים ,הורים,
צעירים ,מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

עמותות
ומתנדבים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

2564

31/12/2020

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
יולדות בשנה
תכנית שנתית

טכנולוגיה

ילדים ,נוער,
,12-18 ,6-12
צעירים ,מבוגרים40-62 ,18-40 ,
הורים ,אזרחים
ותיקים ,אנשים
עם מוגבלות
0-120
תושבים כללי

רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

 1848500410שכר דירה

הוצאות

תכנית שנתית

שכ"ד

25

משרדי ממשלה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 1848600750בית המתנדב

הוצאות

תכנית שנתית

פעילויות

7

עמותות ,מתנדבים

עמותות
ומתנדבים

,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2554

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1848200840עבודה קהילתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
100

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

467

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2567

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מיקצוע תחום התנדבות
והוקרה למתנדבים
העצמת אוכלוסיית
הגמלאים

2568

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום ביסוס והרחבת מעורבות
עסקים בקהילה
מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך
מתן מענים לקהילת
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
הלהט"בים

2569
2570

יישוב סיכסוכים

שירותים חברתיים

תחום עירוני משימה

עמותות ,מתנדבים

קהילה,
קידום קבוצות גמלאים שעברו הכשרה בנושאים הקשורים
תרבות ,פנאי לגיל והם מעבירים הרצאות וסדנאות לקבוצות גמלאים אחרות
וספורט
(חוסן)
0 31/12/2020
קיום פגישות גישור ליישוב סכסוכים וגישור בין עובדים
רווחה

תכנית שנתית

הרצאות

20

קידום הבריאות וחוסן עירוני ,עמותות

עמותות
ומתנדבים
אזרחים ותיקים

,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80
80-120 ,62-80

רחבי העיר

תכנית שנתית

פניות

חדש

משרדי ממשלה  ,כלל העירייה

תושבים כללי

,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מספר עסקים

7

עסקים

עסקים

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

מפגשים בשנה

12

עמותות

הורים ,להט"בים

62-80 ,40-62

רחבי העיר

אירועים

ערבי הצדעה והוקרה למתנדבים בשגרה ומתנדבים בחירום

תאריך לביצוע

תקציב

10 31/12/2020

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1848600751בית המתנדב
מותנה הכנסות

0 31/12/2020

קשרי חוץ שימור קשרים עם חברות עסקיות :טבע ,סאנדיסק ,אריקסון
מדיה ,נוקיה ,אמדוקס ,נובה נורדיסק ,yes ,ובי"ח מאיר
קהילה,
סיוע לעמותת תהל"ה (תמיכה להורים להט"בים) בפרסום ומתן 0 31/12/2020
תרבות ,פנאי מקום למפגשים
וספורט

הוצאות

2571

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

הכנסות

משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית

-10 31/12/2020

1342200420

2572

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

הכנסות

משפחות במצוקה בקהילה ממשלה

-750 31/12/2020

1342200930

2573

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2574

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער
טיפול והגנה על ילדים
ונוער בסיכון וסכנה

הכנסות

פעילות קהילתית ילד

-90 31/12/2020

1343500420

הכנסות

חוק הנוער  /טיפול ילד בקהילה

-1,200 31/12/2020

1343500930

2575

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

ילדים במוסדות

-170 31/12/2020

1343800420

2576

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

אחזקת ילדים בפנימי

-8,400 31/12/2020

1343800930

2577

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

ילדים מעונות יום

-790 31/12/2020

1343900930

2578

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית

-300 31/12/2020

1345100420

2579

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

הכנסות ממשלה  -מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית

-24,000 31/12/2020

1345100930

468

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער
מתן מענים לרווחת הילד
והנוער
מתן מענים לרווחת הילד
בגיל הרך
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

משפחות
במצוקה
בקהילה הכנסה
עצמית
משפחות
במצוקה
בקהילה ממשלה
פעילות
קהילתית ילד
חוק הנוער
 /טיפול ילד
בקהילה
ילדים במוסדות
אחזקת ילדים
בפנימי
ילדים מעונות
יום
סדור במוסדות
לאנשים עם
מוגבלות שכלית
הכנסות ממשלה
 מוסדותלאנשים עם
מוגבלות שכלית

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
ערבי הצדעה
תכנית שנתית

הערות

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

תושבים כללי

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

תושבים כללי

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

ילדים ,נוער

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-81 ,40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

הכנסות

תכנית שנתית

משרדי ממשלה

הגיל הרך

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18
0-3

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר

משרדי ממשלה  ,תושבים

אנשים עם
מוגבלות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2566

מטרה עירונית

יעד אגפי

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
2

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

469

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

הכנסות

מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית

-2,025 31/12/2020

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

2581

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2582

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

מעש

-700 31/12/2020

2583

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

הכנסות

השת' הורים במעש

-70 31/12/2020

הכנסות

מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית

-350 31/12/2020

2584

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2585

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

מפעלי שיקום לעוור

-90 31/12/2020

 1346400930מפעלי שיקום
לעוור

הכנסות

2586

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

החזקת נכים בפנימיות

-7,500 31/12/2020

2587

הכנסות

מסגרות יום

-480 31/12/2020

 1346500930החזקת נכים
בפנימיות
 1346600930מסגרות יום

הכנסות

תכנית שנתית

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

הכנסות

תכנית שנתית

2588

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2589

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2590

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2591

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2592

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2593

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2594

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענה לנערות ,נערים
וצעירים בסיכון
מתן טיפול ומענה
למתמכרים
קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה
קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

הכנסות

הדרכת עיוור

-110 31/12/2020

 1345300930מועדונים
לאנשים עם
מוגבלות שכלית
 1346300930הדרכת עיוור

הכנסות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

משרדי ממשלה  ,תושבים

אנשים עם
מוגבלות
אנשים עם
מוגבלות
אנשים עם
מוגבלות

,40-62 ,18-40
,6-12 ,62-80
12-18
,40-62 ,18-40
62-80
,40-62 ,18-40
62-80
40-62 ,18-40

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות
אנשים עם
מוגבלות

,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80
,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות
אנשים עם
מוגבלות

0-120

משרדי ממשלה
משרדי ממשלה

משרדי ממשלה

משרדי ממשלה

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר
מחוץ לעיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62
40-62 ,18-40

רחבי העיר
מחוץ לעיר

הכנסות

נכים קהילות תומכות

-1,675 31/12/2020

 1346700930נכים קהילות
תומכות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

הכנסות

השתתפות הורים

-400 31/12/2020

 1346800420השתתפות
הורים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

אנשים עם
מוגבלות

40-62 ,18-40

הכנסות

אימון והכשרה

-420 31/12/2020

 1346800930אימון והכשרה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

40-62 ,18-40

מחוץ לעיר

הכנסות

נערות במצוקה

-400 31/12/2020

 1347100930נערות במצוקה

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

השתתפות הורים סדנאות

-10 31/12/2020

משרדי ממשלה  ,תושבים

הכנסות

טיפול בעולים

-975 31/12/2020

 1347300420השתתפות
הורים סדנאות
 1349000930טיפול בעולים

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

משרדי ממשלה

עולים חדשים

רווחה

פגישות טיפוליות (פרטני ,זוגי ומשפחתי) ובניית תכנית
טיפולית מובנית

0 31/12/2020

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
מס' אנשים בטיפול

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

צעירים ,נשים,
נוער
תושבים כללי

,18-40 ,12-18
40-62
,18-40 ,12-18
40-62
0-120

רחבי העיר

כלל העירייה  ,משרדי ממשלה ,
מתנדבים ,עמותות ,משטרת ישראל

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
מבוגרים

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2580

470

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1345200930מעונות יום
לאנשים עם
מוגבלות שכלית
 1345202420השת' הורים
במעש
 1345202930מעש

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי
תכנית שנתית
הכנסות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

471

2596
2597

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2598

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2600

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

2599

2601
2602
2603
2604
2605
2606

472

קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

רווחה

קידום ושיפור תיפקודי המשפחה

1,000 31/12/2020

קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

רווחה

מתן סיוע חומרי על פי הנחיות התע"ס

31/12/2020

פיתוח מערך מענים
לשיפור מצבם של
משפחות החיות בעוני
והדרה
קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

רווחה

הקמה והפעלת פרוייקט "נושמים לרווחה"

0 31/12/2020

רווחה

מתן סיוע חומרי מיידי למשפחות במצב חריג

10 31/12/2020

סיוע למשפחות בתהליך
פרידה וגירושין ומתן
המלצות לבית המשפט או
לבית הדין

רווחה

טיפול למשפחות החוות
אלימות עם דגש על
אלימות במערכת הזוגית
ייעוץ וטיפול ליחידים,
זוגות ומשפחות

רווחה

איסוף מידע ,וקשר עם בני המשפחה ומערכות חינוך ועוד
ומתן המלצות לבית המשפט בנושא משמורת וזמני שהות.
הפעלת סמכויות בהתאם להחלטת בית המשפט או בתי דין
רבניים .קיום ועדות תסקירים בשיתוף משרד הרווחה לגיבוש
המלצות ,כתיבת תסקירים.
טיפולים פרטניים וקבוצות לנשים וגברים .טיפול פרטני בנשים 70 31/12/2020
שעברו פגיעה מינית

 1842200841רווחת הפרט

רווחה

טיפול זוגי ,משפחתי וקבוצתי

325 31/12/2020

1842401750

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

מתן מענים לרווחת הילד והנוער

1,262 31/12/2020

1843500840

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב ילדים ב  4מועדוניות לגיל בית ספר יסודי ונוער

31/12/2020

1843500840

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

הפניית ילדים למשפחות אומנה

31/12/2020

1843500840

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

הפעלת מרכז "נתיבים להורות"

31/12/2020

1843500840

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

טיפולים לילדים שנפגעו מינית.

31/12/2020

1843500840

פעולות
מרכז לטיפול
במשפחה
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה

ספר תכנית עבודה

משרדי ממשלה  ,עמותות

תושבים כללי

משרדי ממשלה

תושבים כללי

משרדי ממשלה  ,עמותות ,הכנסות,
מתנדבים

תושבים כללי

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ילדים ,הורים

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62

רחבי העיר

תושבים כללי

,12-18 ,6-12
40-62 ,18-40

רחבי העיר

,12-18 ,6-12
,40-62 ,18-40
62-80
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

סך סיוע חומרי

סיוע לנזקקים בהתאם
לצורך ולתקציב

תכנית שנתית

מס' משפחות בטיפול

50

תכנית שנתית

סך הסיוע לכלל
הנזקקים

סיוע לנזקקים בהתאם
לצורך ולתקציב

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

פניות וסמכויות

סיוע לפי צורך

חינוך ,אחר ,משרדי ממשלה

הוצאות

תכנית שנתית

מטופלים

סיוע לפי צורך

מרכז אזורי

הוצאות

תכנית שנתית

מטופלים

סיוע לפי צורך

מרכז אזורי

הוצאות

הוצאות

0 31/12/2020

 1842400840המרכז לשלום
המשפחה

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

במימון קרן רש"י

משרדי ממשלה  ,הרשות החדשה
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול ,קידום
מעמד האישה
תושבים כללי
משרדי ממשלה

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות ,מתנדבים,
חינוך

ילדים ,נוער

תכנית שנתית

מס' ילדים ונוער

97

משרדי ממשלה  ,עמותות ,מתנדבים,
חינוך

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

תכנית שנתית

מס' ילדים

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

תכנית שנתית

מס' נפשות

90

חינוך ,משרדי ממשלה

ילדים ,הגיל הרך,
נוער ,הורים

תכנית שנתית

מס' ילדים

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,חינוך

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2595

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1842200840משפחות
במצוקה
בקהילה
 1842200840משפחות
במצוקה
בקהילה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

473

2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619

474

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' ילדים והוריהם
תכנית שנתית

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הוצאות

תכנית שנתית

 1843800840אחזקת ילדים
בפנימיות

הוצאות

תכנית שנתית

סך התקציב המנוצל
שניתן לעזרה לכלל
הנזקקים
מס' ילדים ונוער

 1843900840אחזקת ילדים
במעונות יום

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעוטות

סיוע לפעוטות ע"פ
חוק

טיפול והגנה על ילדים
ונוער בסיכון וסכנה

רווחה

בניית תוכנית טיפול לילדים ונוער במצבי סיכון בועדה לתכנון
תוכניות טיפול בשיתוף גורמים בקהילה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ילדים ונוער

סיוע לפי צורך

חינוך ,משרדי ממשלה

טיפול והגנה על ילדים
ונוער בסיכון וסכנה

רווחה

הפעלת חדר מצב  -מוקד לקבלת פניות מגורמים שונים
בקהילה וטיפול ע"י עו"ס לחוק נוער

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' דיווחים

סיוע לפי צורך

חינוך ,תושבים ,משטרת ישראל ,משרדי ילדים ,נוער
ממשלה

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

טיפול והגנה על ילדים
ונוער בסיכון וסכנה

רווחה

התערבות וסיוע של עו"ס לחוק נוער כולל כוננות לאחר שעות 0 31/12/2020
העבודה ,סופ"ש וחגים

תכנית שנתית

מס' ילדים ונוער

סיוע לפי צורך

בתי ספר ,משטרת ישראל ,משרדי
ממשלה  ,גני ילדים

ילדים ,נוער,
הורים

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

טיפול והגנה על ילדים
ונוער בסיכון וסכנה

רווחה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' חטיבות

5

בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

עמותות ,עסקים ,משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

0-120

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

0-120

מחוץ לעיר

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

0-120

מחוץ לעיר

תכנית שנתית

ילדים ונוער עם
מוגבלות

סיוע לפי צורך

תכנית שנתית

נוער וצעירים עם
מוגבלות

סיוע לפי צורך

אנשים עם
משרדי ממשלה
מוגבלות ,ילדים,
הגיל הרך ,נוער
משרדי ממשלה  ,עמותות ,נוער צעירים נוער ,אנשים עם
מוגבלות ,צעירים
וקהילה

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר

18-40 ,12-18

רחבי העיר

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

הפעלת "מרכז קשר" לקיום מפגשים בסביבה מוגנת בין ילד
להורה שאינו משמורן

31/12/2020

קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

רווחה

סיוע למשפחות במצב משבר אקוטי

70 31/12/2020

מתן מענים לרווחת הילד
והנוער

רווחה

הפניית ילדים לפנימיות

11,200 31/12/2020

מתן מענים לרווחת הילד
בגיל הרך

שילוב ילדים עד גיל  3במעונות יום על פי קריטריוני חוק (חוק 1,100 31/12/2020
נגישות,
הכלה ושילוב פעוטות בסיכון)

מקשרת לחטיבות הביניים  -יעוץ לצוות החטיבות ,תאום
בין החטיבה לבין שירותי הרווחה ,טיפול קצר מועד ,הנחיית
קבוצה
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות

30,400 31/12/2020

1845100840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

סידור במעונות  -מש"ה  ,סידור חוץ ביתי

31/12/2020

1845100840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

סידור אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות

31/12/2020

1845100840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

מתן טיפול להורים ולילדיהם  -מטפח אישי ,סמך לאוטיסטים

31/12/2020

1845100840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

מועדונית לאוטיסטים נוער וצעירים(כולל אצטרובל)

31/12/2020

1845100840

סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים
סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיוע לפי צורך

מרכז אזורי

משרדי ממשלה  ,חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
הורים

,6-12 ,3-6 ,0-3
40-62 ,18-40

רחבי העיר

סיוע לנזקקים בהתאם
לצורך ולתקציב

משרדי ממשלה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מספר מכסות
מאושרות ע"י המשרד

משרדי ממשלה  ,עמותות

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

משרדי ממשלה  ,עמותות ,החברה
לתרבות ופנאי

הגיל הרך

0-3

רחבי העיר

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2607

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1843500840טיפול בילד
בקהילה ושילוב
באומנה
 1843500841משפחות במצב
משברי וחירום

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

475

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

שילוב במרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים ברמת תפקוד נמוכה
נגישות,
הכלה ושילוב (אקשטיין ,אלווין ,עמיחי כפר מל"ל ,אלוט)

31/12/2020

2621

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

2622

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
רווחה

31/12/2020

1845100840

2,700 31/12/2020

1845200840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

שילוב במועדונית אימונית ומעקב -מש"ה (עמיחי  ,תורת אם,
נגישות,
הכלה ושילוב קורצ'ק)

31/12/2020

1845200840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במעון יום טיפולי ומעקב ( -מע"ש ,אקים ,אלוין)

31/12/2020

1845200840

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במועדונית בבי"ס סאלד ומעקב (עמותת עמיחי )

31/12/2020

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

שילוב ומעקב בתעסוקה שיקומית מע"ש  -מרכז עבודה
נגישות,
הכלה ושילוב שיקומי  -תעסוקה

1,000 31/12/2020

 1845200840מסגרות יום
לאנשים עם
מוגבלויות
 1845202840מעש

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות ושילובם
נגישות,
הכלה ושילוב במסגרות בקהילה

900 31/12/2020

 1845300840שרותים תומכים
לאנשים עם
מוגבלות שכלית
 1845300840שרותים תומכים
לאנשים עם
מוגבלות שכלית
 1845300840שרותים תומכים
לאנשים עם
מוגבלות שכלית

שירותים תומכים  -סמך מש"ה

31/12/2020

 1845300840שרותים תומכים
לאנשים עם
מוגבלות שכלית

הסעות למסגרות לאנשים עם מוגבלויות (רוחמה ,עמיחי)

400 31/12/2020

 1845300842הסעות

2623
2624

2625

נופשונים וקייטנות

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
רווחה
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
נגישות,
אוכלוסייה עם מוגבלויות הכלה ושילוב
ושילובם במסגרות בקהילה

2630

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה

רווחה

2631

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

2626
2627
2628
2629

476

הפעלת סביבה תומכת לצורך מתן טיפול ומענה לאוכלוסיה עם 31/12/2020
עיכוב שכלי והתפתחותי
שילוב בבית למשפחות מיוחדות -מתן הדרכות ,חוגים פעילויות 31/12/2020
וטיפולים לאנשים עם מוגבלות שכלית.

סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים
מסגרות יום
לאנשים עם
מוגבלויות
מסגרות יום
לאנשים עם
מוגבלויות
מסגרות יום
לאנשים עם
מוגבלויות

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיוע לפי צורך

בעלי עניין

קהל יעד

משרדי ממשלה  ,עמותות

תכנית שנתית

נופשונים וקייטנות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

אנשים עם
,40-62 ,18-40
מוגבלות ,צעירים62-80 ,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
,18-40 ,12-18
אנשים עם
40-62
מוגבלות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות ,בתי ספר

אנשים עם
מוגבלות

תכנית שנתית

ילדים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

ילדים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

הוצאות

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
נוער
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
נוער
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
אנשים עם
מוגבלות

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

10

משרדי ממשלה  ,עמותות

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אזורי

משרדי ממשלה  ,עמותות ,בתי ספר

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
אנשים עם
מוגבלות ,ילדים,
הגיל הרך ,צעירים,
נוער
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים

רחבי העיר

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2620

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1845100840סדור במוסדות
מש"ה
ואוטיסטים

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אנשים עם מוגבלות
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

מחוץ לעיר

,40-62 ,18-40
,6-12 ,62-80
12-18
12-18 ,6-12

מחוץ לעיר

,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

12-18 ,6-12

רחבי העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

0-120

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

40-62 ,18-40

רחבי העיר

,6-12 ,3-6 ,0-3
18-40 ,12-18

רחבי העיר

,40-62 ,18-40
80-120 ,62-80

רחבי העיר

40-62 ,18-40

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

רחבי העיר ,מחוץ
לעיר

477

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1846300840טיפול בעוור
בקהילה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

שיקום העיוור בקהילה ,הדרכה שיקומית לעיוור ולבני ביתו

150 31/12/2020

2633

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במפעלי תעסוקה ושיקום לעיוורים (הרצליה)

120 31/12/2020

 1846400840עוורים מפעלי
תעסוקה

2634

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במסגרת מוסדית לנכים ואומנה

10,000 31/12/2020

 1846500840נכים בפנימיות

2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643

478

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיוע לפי צורך

בעלי עניין

קהל יעד

משרדי ממשלה

עיוורים

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות

,40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים80-120 ,62-80 ,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
,40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים80-120 ,62-80 ,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
0-120
אנשים עם
מוגבלות

רחבי העיר

מחוץ לעיר

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במסגרת מוסדית לנכים

31/12/2020

 1846500840נכים בפנימיות

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

אנשים עם
מוגבלות

0-120

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות

רווחה

אחזקת אנשים עם מוגבלויות במשפחות אומנה

31/12/2020

 1846500840נכים בפנימיות

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות ושילובם
נגישות,
הכלה ושילוב במסגרות בקהילה

640 31/12/2020

 1846600840נכים במסגרות
יום

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות

אנשים עם
מוגבלות ,הגיל
הרך ,ילדים ,נוער
אנשים עם
מוגבלות

,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

מחוץ לעיר

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב במועדונית יום לילד המוגבל

31/12/2020

 1846600840נכים במסגרות
יום

תכנית שנתית

ילדים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62
,6-12 ,3-6 ,0-3
12-18

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר

רווחה

הפעלת פרוייקט תעסוקה נתמכת

31/12/2020

 1846600840נכים במסגרות
יום

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

רווחה

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות  -מתן מענים
וסידור במסגרות בקהילה

2,500 31/12/2020

 1846700840נכים טיפול
בקהילה תומכת

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות

רווחה

הפעלת תכנית קהילה תומכת לאוכלוסיה נכים.

31/12/2020

 1846700840נכים טיפול
בקהילה תומכת

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

40

משרדי ממשלה  ,עמותות

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב נכים בתעסוקה מוגנת( .מע"ש תעשייתי  -הרצליה)

31/12/2020

 1846700840נכים טיפול
בקהילה תומכת

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

רווחה

השמה למעון יום שיקומי לילדים עד גיל 3

31/12/2020

 1846700840נכים טיפול
בקהילה תומכת

תכנית שנתית

ילדים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

אנשים עם
מוגבלות ,הגיל
הרך ,ילדים ,נוער
40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
0-120
אנשים עם
מוגבלות
40-62 ,18-40

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות
אנשים עם
מוגבלות ,הגיל
הרך

0-3

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2632

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עיוורים
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר
מחוץ לעיר
מחוץ לעיר

479

2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

480

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיוע לפי צורך

בעלי עניין

קהל יעד

משרדי ממשלה

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

משרדי ממשלה  ,עמותות

אנשים עם
,40-62 ,18-40
מוגבלות ,צעירים80-120 ,62-80 ,
מבוגרים ,אזרחים
ותיקים
40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות

אנשים עם מוגבלות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה
משרדי ממשלה  ,עמותות

משרדי ממשלה  ,נוער צעירים וקהילה ,צעירים ,נשים,
נוער
בתי ספר ,עמותות

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה

רווחה

הפעלת מועדון חברתי לעיוורים

31/12/2020

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
מתן מענים לרווחת
אוכלוסייה עם מוגבלויות
ושילובם במסגרות בקהילה
תשלום שכר שוטף

רווחה

מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות בקהילה

560 31/12/2020

 1846800840שיקום נכים
בקהילה

נגישות,
הכלה ושילוב

הפניה ושילוב במרכזים לנכים קשים ונפגעי ראש.

31/12/2020

 1846800840שיקום נכים
בקהילה

תכנית שנתית

רווחה

השתתפות בתשלום עבור מטפל אישי לנכים קשים בקהילה.

31/12/2020

 1846800840שיקום נכים
בקהילה

תכנית שנתית

אנשים עם מוגבלות

כוח אדם

תשלום שכר עובדות "המשקם"

70 31/12/2020

1846710750

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

70

מתן מענה לנערות ,נערים רווחה
וצעירים בסיכון

מתן מענה לנערות ,נערים וצעירים בסיכון

456 31/12/2020

 1847100840נערות נערים
ונשים במצוקה

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב תקציב למשימות הבאות

עבודות קבלניות

הוצאות

אנשים עם
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
אנשים עם
40-62 ,18-40
מוגבלות ,צעירים,
מבוגרים
40-62 ,18-40
אנשים עם
מוגבלות
40-62 ,18-40

רחבי העיר

מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
מחוץ לעיר ,רחבי
העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

מתן מענה לנערות ,נערים רווחה
וצעירים בסיכון

"מעגל בנות  -הפעלת קבוצה לנערות בסיכון"

31/12/2020

 1847100840נערות נערים
ונשים במצוקה

תכנית שנתית

נערות

36

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

מתן מענה לנערות ,נערים רווחה
וצעירים בסיכון

מקלט לנערות ומסגרות קלט חירום לנערות

31/12/2020

 1847100840נערות נערים
ונשים במצוקה

תכנית שנתית

נערות

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

נוער

12-18

מחוץ לעיר

מתן מענה לנערות ,נערים רווחה
וצעירים בסיכון

יתד  -ליווי וסיוע לצעירים במצבי סיכון גלאי  18עד 25

31/12/2020

 1847100840נערות נערים
ונשים במצוקה

תכנית שנתית

צעירים

סיוע לפי צורך

18-40

רחבי העיר

טיפול בפגיעות מיניות בגירים

31/12/2020

 1847100840נערות נערים
ונשים במצוקה

תכנית שנתית

נשים

24

משרדי ממשלה

נשים ,צעירים,
מבוגרים

40-62 ,18-40

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

השגת תקציב פעולה
ל 7 -השמות

השגת תקציב

משרדי ממשלה

להט"בים

,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

 1849000840עולים שרותים
שונים

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

1300

משרדי ממשלה

עולים חדשים

0-120

רחבי העיר

מוסדות רווחה
ומתקנים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי לו"ז ועמידה ביצוע לפי לו"ז
ועמידה בתקציב
בתקציב

הנדסה

ילדים ,הגיל הרך,
נוער ,הורים,
צעירים ,מבוגרים

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
40-62

רחבי העיר

טיפול בפגיעות מיניות
בגירים

רווחה

מתן מענים לקהילת
הלהט"בים

קהילה,
פניה למשרד הרווחה לקבלת תקציב פעולה למימון עו"ס
תרבות ,פנאי לטיפול ייחודי בקהילת הלהט"ב
וספורט
מענים לעולים חדשים
רווחה

1,300 31/12/2020

בינוי ושיפוץ התאמות לימן  -נתיבים לגיל הרך וטיפול במשפחה

340 31/12/2020

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מתן מענים לרווחת הילד
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והנוער
ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום ושיפור תיפקודי
המשפחה

0 31/12/2020

91001

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

גיל 18-25

משרדי ממשלה  ,נוער צעירים וקהילה צעירים

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מס'
משימה
2644

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1846700840נכים טיפול
בקהילה תומכת

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אנשים עם מוגבלות
תכנית שנתית

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

481

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני משימה

תאריך לביצוע

תקציב

2657

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2658

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2659
2660
2661
2662
2663

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון
הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

הכנסות

מפתן ממשלתי

-850 31/12/2020

 1347400930מפתן ממשלתי

הכנסות

תכנית שנתית

חשמל

תשלום חשמל מבנה מפתן

65 31/12/2020

 1847400430חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
סך ההוצאה

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות
תשלום ללא חריגה
תקציבית

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

ביטוח

תשלום ביטוח מבנה מפתן

31/12/2020

 1847400440מפתנים ביטוח

תכנית שנתית

סך ההוצאה

תשלום ללא חריגה
תקציבית

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

מענה לפעילות העשרה אחר הצהריים לתלמידים (מית"ר)

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פעילויות וארועים ,מזון ,רכישת ציוד וחומרים
רכש

122 31/12/2020

1847400751

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

122

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

381 31/12/2020

 1847400780מפתנים הוצאות
שונות

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

381

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

נגישות,
הכלה ושילוב

שילוב ילדי העיר במפתן כפר סבא

15 31/12/2020

 1847400840מפתנים

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

15

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

רכש

רכישת ציוד וחומרים

15 31/12/2020

 1847400930מפתן רכישות
מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

סך ההוצאה

15

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

הפעלת מסגרת טיפולית
חינוכית לבני נוער בסיכון

מרכז יום רב
תחומי מפתן

משרדי ממשלה

נוער

12-18

רחבי העיר

משרדי ממשלה  ,בתי ספר

נוער

12-18

רחבי העיר

נוער

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף שח"ק  -שירותים חברתיים ,קהילתיים

מפתן

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

מרכז לטיפול במשפחה
2664

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

ייעוץ וטיפול ליחידים,
זוגות ומשפחות

הכנסות

הכנסות משתתפים טיפול במשפחה

-330 31/12/2020

2665

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

ייעוץ וטיפול ליחידים,
זוגות ומשפחות

הכנסות

הכנסות ממשלה טיפול במשפחה

-90 31/12/2020

 1342401420הכנסות
משתתפים
טיפול במשפחה
 1342401930הכנסות ממשלה
טיפול במשפחה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

תושבים כללי

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

תושבים כללי

מרכז לשלום המשפחה
2666

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2667

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

2668

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

482

טיפול למשפחות החוות
אלימות עם דגש על
אלימות במערכת הזוגית
טיפול למשפחות החוות
אלימות עם דגש על
אלימות במערכת הזוגית
טיפול למשפחות החוות
אלימות עם דגש על
אלימות במערכת הזוגית

הכנסות

הכנסות משתתפים שלום המשפחה

-30 31/12/2020

הכנסות

הכנסות ממשלה שלום המשפחה

-450 31/12/2020

רווחה

מקלטים לנשים מוכות

31/12/2020

 1342400420הכנסות
משתתפים
שלום המשפחה
 1342400930הכנסות ממשלה
שלום המשפחה
 1842200840משפחות
במצוקה
בקהילה

ספר תכנית עבודה

,12-18 ,6-12
,40-62 ,18-40
62-80
,12-18 ,6-12
,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר
רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה  ,תושבים

נשים ,גברים,
ילדים

,12-18 ,6-12
40-62 ,18-40

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב100% -
ומעלה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

נשים ,גברים,
ילדים

,12-18 ,6-12
40-62 ,18-40

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' נשים

סיוע לפי צורך

משרדי ממשלה  ,עמותות

נשים ,ילדים

,6-12 ,3-6 ,0-3
,18-40 ,12-18
62-80 ,40-62

מחוץ לעיר

עיריית כפר סבא 2020

483

מנהל הנדסה

מנהל הנדסה
אגף ההנדסה אחראי על תכנון העיר ,פיתוח תשתיות ,תנועה ,דרכים ומבני הציבור ,רישוי הבניה
ואכיפת חוקי התכנון והבנייה.
כמי שמיישם את מדיניות הנהלת העיר ,מקדם מנהל ההנדסה התחדשות עירונית מקיימת
ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה מחד ושמירה על איכות חיי התושבים
ועל צביון העיר מאידך ,הכל תוך שדרוג אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי
לטובת תושבי העיר ומבקריה.

484

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
ניהול ותפעול מנהל הנדסה /ועדה לתכנון
ובניה.
אישור תכנית מתאר כוללנית .2040
התחדשות עירונית.
שיפור שירות לתושב.
שיפור המרחב הציבורי.
שדרוג אזורי תעסוקה.
שיפור ושדרוג תחבורה בת קיימא.

485

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

2669

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור שירות לתושב בינוי ושיפוץ

2670

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור שירות לתושב הסברה
ופרסום

2671

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור שירות לתושב הסברה
ופרסום

2672

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור שירות לתושב פיננסי

2673

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור שירות לתושב בינוי ושיפוץ

2674
2675
2676
2677

2678
2679
2680
2681

486

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

גיבוש תכנית פעולה לביצוע שיפוצים ,התקנות במוסדות
חינוך וקהילה פנויים-התכנית צריכה לכלול את כל המשימות
מתכניות העבודה לשנת  2020אשר תוכננו לביצוע עד סוף
השנה ולבצע מיפוי ובחינת הקדמה והיתכנות לביצוע מיידי
(שיפוץ ,גינון ,פוטו ולטאי ,כיבוי אש ,בינוי ,מזגנים וכו)
מיפוי המתקנים החיוניים (סופרים ,בתי מרקחת) כולל אנשי
קשר לוידוא ביצוע המדיניות והנגשת המידע לתושב-פעילות
מול הרשתות ווידוא רמת שירותים הולמת לתושבי העיר
מיפוי הקניונים ומרכזי הקניות כולל אנשי קשר לוידוא ביצוע
המדיניות-עמידה בהנחיות משרד הבריאות לצד פתיחות
לקבלת משוב מהסוחרים עצמם
מיפוי של כלל העסקים בעיר לטובת הערכת סיכונים-מיפוי
זה מטרתו לאפשר פניות יזומות ושירות מותאם לאור המצב
לעסקים בעיר
בחינת קידום צורכי שיפוץ לאור פניות המתקנים-צורך שיפוץ
מעון לימן ,הנגשת מבנים פנויים ,התקנות תלוי תקציב ואישור
עמידה בביצוע פרוייקטים והזמנות  -התאמת לוחות זמנים-
בהתאם למדיניות
מיפוי של עסקים סגורים ושינוי סטאטוס עסקים-בהתאם
למדיניות
התאמת לוחות זמנים-יש לבחון חלופות במידה והפרוייקט לא
יסתיים עד המועד המתוכנן
יצירת מקורות הכנסה חד פעמיים ושוטפים ע"י קידום הליכי
רישוי ותכנון  .1 -הצגת חלופות לקיום ועדות תכנון עיר לטובת
קידום היתרים  .2מתן הרשאה לעובדי ועדה לעבוד הבית
לצורך הוצאת היתרים  .3היטלים ואגרות
התאמת לוחות זמנים שיפוצי קיץ במוסדות חינוך-בהתאם
למדיניות
משכורת ושכר משולבי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

עסקים

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

עסקים

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

עסקים

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

אזרחים ותיקים

0-120

רחבי העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

2,100 31/12/2020

1731000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

שעות נוספות

100 31/12/2020

1731000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

100 31/12/2020

1731000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב בינוי ושיפוץ
שיפור שירות לתושב עסקים
שיפור שירות לתושב בינוי ושיפוץ
שיפור שירות לתושב פיננסי

שיפור שירות לתושב בינוי ושיפוץ
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה

כוח אדם

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מהנדסת הרשות

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

487

2683
2684
2685
2686
2687
2688

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה

ביטוח

ביטוח

122 31/12/2020

רכש

כיבוד לועדות תכנון ובניה

10 31/12/2020

1731000511

רכש

כיבוד פגישות שונות מהנדסת העיר

3 31/12/2020

1731000512

טכנולוגיה

תשלום עבור עיתון ,חידוש מנוי דקל תוכנה ,דקל מאגר
שיפוצים ואוגדן תכנון ובניה

18 31/12/2020

 1731000520ספרים ועיתונים

הוצאות

הוצאות שונות פרסומים שוטפים של הוועדה המקומית המחוייבים עפ"י חוק25 31/12/2020 .
פרסום סטטורי עפ"י פרסום החוק לרבות עיתונים והודעות
אישיות.
98 31/12/2020
נגישות ,הכלה תמלול והקלטה של ישיבות הוועדה המקומית
ושילוב

 1731000550פירסום הנדסה

הוצאות

תכנית שנתית

1731000751

ישיבת ועדת ערים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' ישיבות בשנה

1731000752

יעוץ מקצועי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

לפי הצורך

 1731000780הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

לפי הצורך

0-120

 1731000930רכישת ציוד יסודי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

לפי הצורך

0-120

2689

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2691

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2690

שירותי יעוץ :השתתפות נציג דיעה מייצגת בועדה עפ"י סעיף 337 31/12/2020
כוח אדם
 18בתיקון  101לחוק ,מודול תהליכים מקוונים טופס  ,4רפרנט
מחשוב( כנגד המרה למשרת עובד עירייה) ,שעות ליעוץ
שיפור שירות.
18 31/12/2020
הוצאות שונות הוצאות שונות -קופה קטנה ,כרטיסים חכמים
רכש

הצטיידות שוטפת ציוד בסיס בלאי כגון כסאות ,וילנות
וחומרה

30 31/12/2020

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

הערות

בעלי עניין

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

עמידה בתקציב

לפי הצורך

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כבודים

הוצאות

תכנית שנתית

לפי הצורך

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

משרד מהנדס
הרשות אשל וכי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

תושבים כללי,
תושבים כללי

,18-40 ,18-40
62-80

רחבי העיר

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

לפי הצורך

רחבי העיר

עמידה בתקציב

לפי הצורך

0-120

תמלול כ  20ישיבות

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2682

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
 1731000440ביטוח

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תכנון עיר

2692
2693

488

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

734 31/12/2020

1732000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

שעות נוספות

50 31/12/2020

 1732000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

50 31/12/2020

 1732000140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

489

2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701

2702
2703
2704
2705
2706

490

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מס' סעיף
תקציבי
 1231000220הכנסות בעד
שירותים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

הכנסות

הכנסות בעד שירותים

-250 31/12/2020

אישור תכנית מתאר
כוללנית 2040

תכנון עיר

תכנית מתאר כוללנית  2040-המשך העסקת צוות התכנון

1,100 31/12/2020

44004

תכניית מתאר

הוצאות

תכנית שנתית

שלב סטטוטורי

אישור תכנית מתאר
כוללנית 2040

שיתוף ציבור

תכנית מתאר כוללנית  - 2040מפת סיפור  -כלי עבודה
לשיתוף

40 31/12/2020

44004

תכניית מתאר

הוצאות

תכנית שנתית

אישור תכנית מתאר
כוללנית 2040

שיתוף ציבור

תכנית מתאר כוללנית  - 2040שיתוף ציבור

50 31/12/2020

44004

תכניית מתאר

הוצאות

תכנית שנתית

עדכון כלי העבודה
בהתאם להתקדמות
התכנית
תלוי הליכים בלשכת
התכנון המחוזית

אישור תכנית מתאר
כוללנית 2040

הוצאות שונות תכנית מתאר כוללנית  - 2040פרסומים

15 31/12/2020

44004

תכניית מתאר

הוצאות

תכנית שנתית

תלוי הליכים בלשכת
התכנון המחוזית

אישור תכנית מתאר
כוללנית 2040

תכנון עיר

תכנית מתאר כוללנית  2040-העתקות

30 31/12/2020

44004

תכניית מתאר

הוצאות

תכנית שנתית

תלוי הליכים בלשכת
התכנון המחוזית

התחדשות עירונית

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -הטמעת פרוגרמה חכמה

30 31/12/2020

44005

תכנון כללי

הוצאות

תכנית שנתית

פרסומים שוטף

20 31/12/2020

44005

תכנון כללי

הוצאות

תכנית שנתית

הטמעת השימוש בכלי הטמעת השימוש בכלי
באגף תכנון ומנהל
באגף תכנון ומנהל
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית
עמידה בפרסום בהתאם ביצוע פרסום בהתאם
להנחיות לשכת
לחוק
התכנון והחוק

שיפור שירות לתושב פרסום

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב הוצאות שונות העתקות שוטף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
העסקת יועצים כללי
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תב"ע מפורטת צפון בן יהודה
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
העסקת צוותי תכנון לתבעות קטנות
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
הרשת הירוקה -איתור תכנון ופיתוח שבילים וגנים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פרסום שני לפי סעיף
 106לחוק התכנון
והבנייה
עדכון כלי העבודה
בהתאם להתקדמות
התכנית
תלוי הליכים בלשכת
התכנון
ביצוע פרסום בהתאם
להנחיות לשכת תכנון
והחוק
תלוי הליכים בלשכת
התכנון

30 31/12/2020

44005

תכנון כללי

הוצאות

תכנית שנתית

תפעול שוטף

תפעול שוטף

בעלי עניין

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי,
עסקים ,עובדי
עירייה
עובדי עירייה,
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,לשכת התכנון ,הלשכה
המשפטית ,הנהלת העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,לשכת מנכ"ל ,הנהלת העירייה ,תושבים כללי
חינוך ,רשויות מוסמכות ,תכנון
אסטרטגי ושיתופיות.
הנדסה ,לשכת מנכ"ל ,הנהלת העירייה תושבים כללי
 ,הלשכה המשפטית ,הנדסה ,לשכת
מנכ"ל ,הנהלת העירייה ,הלשכה
המשפטית

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

לשכת התכנון ,כלל העירייה
הנדסה ,הנהלת העירייה  ,לשכת
מנכ"ל ,לשכת התכנון ,הנדסה ,הנהלת
העירייה
הנדסה ,לשכת מנכ"ל

רחבי העיר

200 31/12/2020

44005

תכנון כללי

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון לפי צורך

תפעול שוטף

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

500 31/12/2020

44006

תב"ע צפון בן יהודה

הוצאות

תכנית רב שנתית

שלב סטטוטורי

250 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון על פי צורך

המלצת הוועדה
המקומית לועדה
המחוזית להפקדה
קידום תכניות בהתאם
לצורך

הנדסה ,לשכת מנכ"ל ,הנהלת העירייה ,תושבים כללי,
חינוך ,הלשכה המשפטית ,לשכת
עסקים
התכנון ,משרדי ממשלה.
תושבים כללי
הנדסה

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

100 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית רב שנתית

השלמת תכנון לביצוע
מקטע ראשון

תכנון לביצוע של
מקטע ראשון .תכנית
עבודה לפריסה לביצוע

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2694

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בצפי
תכנית שנתית
הכנסות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 100%עמידה בצפי
הכנסות

הערות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

הנדסה ,חזות העיר

491

2708
2709
2710
2711
2712

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב משפטי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית תכנון עיר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב תכנון עיר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב תכנון עיר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תכנון עיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית תכנון עיר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

משימה

תאריך לביצוע

ליווי ועדה מקומית לתביעות לפי סעיף 197

50 31/12/2020

תבעות נושאיות לכלל העיר

220 31/12/2020

44013

שדרוג וקידום בית העלמין

50 31/12/2020

44013

תב"עות

הכנת הנחיות מרחביות

100 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

ועדת גבולות  -הגדלת תחום שיפוט העיר

100 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית שנתית

200

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תכנית לייעול שימושים בשטחי ציבור

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית תלוי תביעות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
תלוי תביעות

מס' סעיף
תקציבי
44013

שם סעיף תקציבי
תב"עות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תב"עות

הוצאות

תכנית רב שנתית

הוצאות

תכנית רב שנתית

חלופות תכנון

תכנית שנתית

פרסום הנחיות בהתאם פרסום ההנחיות
והטמעתן בהליכי
לחוק
הרישוי
החלטה ועדתת גבולות החלטה ועדת גבולות
משרד הפנים
עמידה בשלב סטטוטורי בחירת חלופה
מועדפת

הנדסה ,הלשכה המשפטית ,מנהל
כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הפקדת תכנית

תכניות מופקדות
בועדה המחוזית

הנדסה

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

תכנון ובחינת חלופות

הנדסה ,מועצה הדתית ,הנהלת
העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הלשכה המשפטית ,הנדסה ,הנהלת
העירייה  ,לשכת מנכ"ל ,לשכת התכנון,
משרדי ממשלה
הלשכה המשפטית ,הנדסה ,הנהלת
תושבים כללי
העירייה  ,לשכת מנכ"ל ,לשכת התכנון,
משרדי ממשלה
הנדסה ,לשכת מנכ"ל ,הנהלת העירייה תושבים כללי
 ,הלשכה המשפטית

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,לשכת התכנון

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ליווי שמאי לנושא
שימור  -שוטף

הנדסה ,לשכת התכנון

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ועדה סטטוטורית
שוטף

הנדסה ,לשכת התכנון

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסומים

100 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע מדידות על פי צורך

150 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע פרסום בהתאם
להנחיות לשכת
התכנון והחוק
ביצוע ועדכון מדידיות
בהתאם לצורך

העתקות

100 31/12/2020

44013

תב"עות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

הכנת תכנית מתאר לשימור

100 31/12/2020

תב"ר חדש

2717

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון עיר

שמאי תכנית השימור

50 31/12/2020

תב"ר חדש

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

2718

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון עיר

ועדת שימור

20 31/12/2020

תב"ר חדש

שימור עירוני -
קידום סקרים ותכנית
 ,וועדת שימור ותכנון
שימור לביצוע
שימור עירוני -
קידום סקרים ותכנית
 ,וועדת שימור ותכנון
שימור לביצוע
שימור עירוני -
קידום סקרים ותכנית
 ,וועדת שימור ותכנון
שימור לביצוע

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בשלב סטטוטורי העברה לקליטה
בועדה המחוזית

הוצאות

תכנית שנתית

קיום ועדות על פי חוק

2713
2714
2715
2716

492

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הערות

תושבים כללי

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2707

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

493

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות שונות התחדשות עירונית  -פרסום

10 31/12/2020

2720

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות שונות התחדשות עירונית  -העתקות

20 31/12/2020

תב"ר חדש

2721

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב רחוב וויצמן

225 31/12/2020

תב"ר חדש

2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730

494

שימור עירוני -
קידום סקרים ותכנית
 ,וועדת שימור ותכנון
שימור לביצוע
שימור עירוני -
קידום סקרים ותכנית
 ,וועדת שימור ותכנון
שימור לביצוע
תכנון התחדשות
עירונית

הנדסה ,לשכת התכנון

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

שכונות מרכז
שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

תושבים כללי

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  1הארגז

415 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

תושבים כללי

0-120

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  2ברנר

296 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  3יצחק שדה אוסישקין 395 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  4גורדון

430 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  5גולדה מאיר

310 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

הקמת צוות תכנון
ואיסוף מידע

הכנת חלופות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  6בן גוריון

383 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

הקמת צוות תכנון
ואיסוף מידע

הכנת חלופות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  7יוספטל

120 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

הקמת צוות תכנון
ואיסוף מידע

הכנת חלופות

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -תכנית אב מתחם  8עלייה

50 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -כיסופים

20 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

אימוץ הועדה המקומית אימוץ הועדה
המקומית למסמך
למסמך מדיניות
מדיניות
אימוץ הועדה המקומית אימוץ הועדה
המקומית למסמך
למסמך מדיניות
מדיניות

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

הנדסה ,לשכת התכנון

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2719

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
תב"ר חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
פרסום בהתאם לחוק
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
ביצוע פרסום בהתאם
להנחיות לשכת
התכנון והחוק

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

495

2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743

496

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תכנון עיר

בחינת מתחמים להתחדשות עירונית + 77-78בדיקות שמאיות 100 31/12/2020

תכנון עיר

התחדשות עירונית  -מתחם סוקולוב

90 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון עיר

מסמכי מדיניות מתחמי פינוי בינוי

100 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

60 31/12/2020

תב"ר חדש

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנון עיר

תעש כס ( 1/25/1/פארק המוביל)

400 31/12/2020

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון עיר

כס + 50/אזור תעשייה בנימין

500 31/12/2020

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון עיר

עתיד ידע +אלישמע

400 31/12/2020

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

דיון בועדה מחוזית
בהתאם לצורך

תכנון עיר

קריית הממשלה

0

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

תכנית רב שנתית

תכנון עיר

מתחם תעסוקה המשולש

150

עמידה בשלב סטטוטורי המלצת הוועדה
המקומית לועדה
המחוזית
הצגת מסמך מדיניות
דיון בועדה מחוזית
לועדה המחוזית
בהתאם לצורך

הוצאות שונות התחדשות עירונית  -פרסומים והעתקות

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
דיון בועדה מחוזית
תכנית שנתית
בהתאם לצורך

תכנון התחדשות
עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית לקראת מתן
תוקף

הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

אימוץ הועדה המקומית אימוץ הועדה
המקומית למסמך
למסמך מדיניות
מדיניות
ביצוע ללא חריגה
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
תקציבית
עמידה בשלב סטטוטורי המלצת ועדה מחוזית
להפקדה

עסקים ,תושבים
כללי

בחירת חלופה מועדפת הצגת חלופות
להנהלת העיר

עסקים ,תושבים
כללי

0-120

עסקים ,תושבים
כללי

0-120

תכנון התחדשות
עירונית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
קידום הליכים בהתאם
לצורך

הערות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

דיון ועדה מחוזית
לאישור תכנית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120
0-120

שכונות מזרח
שכונות מזרח
שכונות מזרח

הצגת מסמך מדיניות
לועדה המחוזית
בשיתוף דירה להשכיר ומימון שלהם

בעלי עניין

עסקים ,תושבים
כללי

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית רב שנתית

תכנון עיר

פרסומים

15 31/12/2020

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תכנון עיר

העתקות

20 31/12/2020

תב"ר חדש

תכניות בניין עיר
אזורי תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תכנון עיר

הוצאות תכנון

750 31/12/2020

 1732000750הוצאות תכנון

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

עסקים ,תושבים
כללי

תכנון עיר

הוצאות עזר לתיכנון

9 31/12/2020

 1732000780הוצאות עזר
לתיכנון

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

עסקים ,תושבים
כללי

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2731

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
תב"ר חדש

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז

עסקים ,תושבים
כללי

0-120

שכונות מערב

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

עסקים ,תושבים
כללי

0-120

רחבי העיר

עסקים ,תושבים
כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

497

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

2744
2745
2746
2747
2748
2749

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

כוח אדם

התחדשות עירונית

750 31/12/2020

1732001110

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

הכנסות

התחדשות עירונית

-495 31/12/2020

 1232001980התחדשות עירונית

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנון עיר

תכנית אב להתחדשות עירונית לב העיר (הארגז)

0 31/12/2020

תכנית שנתית

תכנון עיר

תכניות אב נוספות להתחדשות עירונית

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

שלב התקדמות בתכנון סיום שלב שיתוף
הציבור ולאחר דיון
תכנוניות האב
ראשוני בועדה
שלב התקדמות בתכנון לאחר שלב מיפוי מצב מתקציב תכנון
קיים ב 5-תכניות אב
תכנוניות האב
נוספות
פתרון סוגיות משפטיות מפגש עו"ד ודיירים
ומענה משפטי ראשוני אחת לשבועיים
לתושבים
בחינת היתכנות כלכלית בדיקת  20דוחות
לפרויקטים שונים בעיר כלכליים לפחות
והבאתם להיתכנות
כלכלית
הפקת חומרי הסברה אתר אינטרנט
למינהלת (מיניסייט)
והפצתם לרבות אתר
 +פרסום חציוני
אינטרנט
בשלטי חוצות  +עלוני
מידע לדלת הבית
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תקציבית

הנדסה ,תושבים ,חינוך ,שח"ק

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,תושבים ,חינוך ,שח"ק

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים ,הנדסה ,הלשכה המשפטית,
שח"ק

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים ,שירות והסברה ,מחשוב
ומערכות מידע

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משפטי

יועץ משפטי

165 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון עיר

שמאויות ויעוץ כללי

100 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום מדיה

100 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

שכ"ד ואחזקה

122 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

2750

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב פרסום
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2751

שכירות

2752
2753

2754

498

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית הוצאות שונות הוצאות שונות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב שיתוף ציבור אירועי שיתוף ציבור
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיתוף ציבור

פעילות "רכה"  -קורס הכשרה לתושבים ,שולחנות עגולים,
פעילות בשכונות בשותפות אגפי קהילה חברה ונוער

 415אלף  ₪משוריין באגף תכנון

13 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

40 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

מספר אירועי שיתוף
ציבור גדולים וקטנים

50 31/12/2020

44012

התחדשות עירונית

הוצאות

תכנית שנתית

מס' אירועים

 3אירועי שיתוף ציבור כפוף להעסקת רכז חברתי
גדולים בשכונה 10 +
מפגשי שיתוף ציבור
במינהלת
כפוף להעסקת רכז חברתי
אירוע לרבעון 4 -
אירועים בשנה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים ,שח"ק ,שירות והסברה ,נוער
צעירים וקהילה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים ,שח"ק ,שירות והסברה ,נוער תושבים כללי,
צעירים וקהילה ,החברה לתרבות ופנאי עובדי עירייה

0-120

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מנהלת לחהתחדשות עירונית

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

499

תשתיות

2755

כוח אדם

מדידות משכורת ושכר עבודה

820 31/12/2020

1732300110

כוח אדם

שעות נוספות

70 31/12/2020

 1732300130שעות נוספות

הוצאות

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

60 31/12/2020

 1732300140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

פיתוח
ותשתיות

תקציב  - 2019פיתוח שצ"פ רחוב סמילנסקי

350 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2759

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

תקציב  2019-פיתוח שצ"פ רח' הושע (משולב)

550 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2760

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

תקציב  2019-פיתוח שצ"פ פיתוח רחוב מרכוס

300 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2761

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

תקציב  - 2019פיתוח שצ"פ רחוב חב"ד

150 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2762

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

תקציב  - 2019פיתוח רחוב נחשון בין בין גוריון לתחייה

1,000 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2763

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח שצ"פ רות

800 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

2764

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח חזיתות

1,000 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם לפיתוח
נדרש

2756
2757
2758

500

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
שיפור המרחב
הציבורי

מדידות משכורת
ושכר עבודה

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע בהתאם לפיתוח
נדרש

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

שכונות מזרח

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

501

2766
2767

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2768

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2772

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

2769
2770
2771

2773
2774
2775
2776

502

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

פיתוח
ותשתיות

תכנון עתידי של פיתוח שצ"פים לשנת 2021

200 31/12/2020

כבישים ושצ"פים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח שכונת הפארק

1,300 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביצוע חלקי תואם
תקציב

ביצוע חלקי תואם
תקציב

פיתוח
ותשתיות

פיתוח רח' זאב גלר

2,500 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע

פיתוח
ותשתיות

פיתוח שכונת אליעזר

1,000 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביצוע בהתאם לפיתוח
נדרש

ביצוע הפרויקט
ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
ביצוע בהתאם לפיתוח
נדרש

פיתוח
ותשתיות

פיתוח רחוב שילר

900 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרויקט כולל
מגרש חניה בשצ"פ

ביצוע הפרויקט כולל
מגרש חניה בשצ"פ

פיתוח
ותשתיות

פיתוח רחוב ישעיהו

1,000 31/12/2020

41007

כבישים ושצ"פים

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביצוע הפרויקט והגדלת ביצוע הפרויקט
והגדלת היצע החניה
היצע החניה

פיתוח
ותשתיות

יעוץ לתכנון וניהול לפי צורך

200 31/12/2020

תב"ר חדש

מודדים ,יועצים לפי
צורך

הוצאות

תכנית שנתית

ניקוז

תכנון עתידי לעבודות ניקוז נקודתיות

150 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרוייקט
בתקציב ובלו"ז שנקבע ב 100% -תוך עמידה
תקציבית וללא חריגה
מלו"ז
סיום תכנון לפי לו"ז
סיום תכנון לפי לו"ז

ניקוז

תכנון וביצוע עבודות ניקוז נקודתיות

1,850 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בהתאם לצורך
ללא חריגה תקציבית

ביצוע בהתאם לצורך
ללא חריגה תקציבית

ניקוז

ביצוע ניקוז המייסדים (משנה שעברה )

3,500 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בסנכרון עם
הנת"צ

ביצוע בסנכרון עם
הנת"צ

ניקוז

תכנון וביצוע קו ניקוז פרישמן פרץ

1,000 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

ניקוז

תכנון וביצוע ניקוז רחוב ישעיהו

1,000 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע בתיאום עם
ביצוע הרחוב

ביצוע בתיאום עם
ביצוע הרחוב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בעלי עניין

קהל יעד

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

שכונות מזרח

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

שכונות מערב

תושבים כללי

שכונות מערב

תושבים כללי

שכונות מזרח

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

שכונות מזרח

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית
כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2765

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
41007

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
סיום תכנון לפי לו"ז
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיום תכנון לפי לו"ז

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

503

2778
2779

2780
2781
2782

תחבורה
2783
2784
2785
2786
2787
2788

504

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה שיפור המרחב
הציבורי
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

פיתוח
ותשתיות

תכנון וביצוע שלב ב' עתיר ידע

3,000 31/12/2020

טכנולוגיה

מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה

420 31/12/2020

קשרי חוץ

השתתפות באגוד ערים

400 31/12/2020

שדרוג אז"ת

 1732300570מערכות מידע ועדה
לתכנון ובניה
 1745000830השתתפות באגוד
ערים

הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
בסוף השנה -איך?
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית השלמת תכנון וביצוע השלמת תכנון וביצוע
מקטע שני של העבודות מקטע שני של
העבודות ברחוב
ברחוב
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית
עפ"י חוק השתתפות הרשות בעבודות
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
ניקוז לרשות ניקוז ירקון ורשות ניקז
תקציבית
תקציבית
שרון  -הסכום הינו נגזרת של מספר
תושבים ושטח.
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית

כוח אדם

שעות נוספות

910 31/12/2020

1731100110

שעות נוספות

הוצאות

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

30 31/12/2020

1731100130

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

זמניים

40 31/12/2020

1731100140

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

תחבורה

ביצוע שביל אופניים ברחוב נורדאו בין ויצמן לתחנת רכבת

3,000 31/12/2020

25004

תחבורה

"תכנון שביל אופניים ברחוב בן יהודה
(הגליל עד הנביאים)"

400 31/12/2020

25004

תחבורה

ביצוע שביל אופנים קריית חינוך מרחוב הגליל עד תיכון
הרצוג

2,520 31/12/2020

25004

תחבורה

"ביצוע תל חי דרום (ויצמן )-531
ויצמן עד  531שביל אופנים והוספת נתיב תנועה"

3,000 31/12/2020

25004

תחבורה

ביצוע רחוב תל חי צפון בקטע שבן רחוב בן יהודה לרחוב ויצמן 6,500 31/12/2020
כולל שביל אופניים והוספת נתיב תנועה

25004

תחבורה

2,500 31/12/2020

25004

ביצוע שביל אופניים בדרך במוביל (דרך הפועל עד נחליאלי)

שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה

ספר תכנית עבודה

בעלי עניין

קהל יעד

כלל העירייה  ,תושבים ,הנהלת
העירייה ,חזות העיר ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע -מותנה
מת"ח

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום תכנון

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

בתי ספר ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות,
משרדי ממשלה

תושבים כללי

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע -מותנה
מת"ח

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע -מותנה
מת"ח

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע -מותנה
מת"ח

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מזרח

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2777

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
49003

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

505

2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801

506

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחבורה

"תכנון שביל אופנים ברחוב תל אביב יפו מזרח
(תל חי עד עתיר ידע)"

400 31/12/2020

תחבורה

תכנון שביל אופניים רחוב עתיר ידע

400 31/12/2020

25004

תחבורה

תכנית בזק ליישום שבילי אופניים

2,000 31/12/2020

25005

תחבורה

תכנון וביצוע שביל אופנים קרית חינוך

2,000 31/12/2020

25005

שבילי אופנים
במימון הרשות

תחבורה

תכנון שביל אופנים לאורך רח' המוביל בקטע דרך הפועל
נחניאלי

400 31/12/2020

25005

שבילי אופנים
במימון הרשות

הוצאות

תחבורה

ביצוע שביל אופנים ששת הימים

3,145 31/12/2020

25006

שביל אופנים לפי
הרשאות

הוצאות

תכנית שנתית

תחבורה

ביצוע שביל אופנים סוקולוב

3,500 31/12/2020

25006

שביל אופנים לפי
הרשאות

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

תחבורה

תכנון פרויקטים תחבורתיים לפי דרישה

80 31/12/2020

23004

תחבורה

שינויים גאומטריים לצרכי שיפור בטיחות בהתאם להחלטת
ועדת תנועה

650 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

תחבורה

תכנון כביש /40עתיר ידע  -בין כביש  55למחלף אלישמע
כולל תכנון רמזור בצומת עתיר ידע +רמזור ביציאה ממתחם
אושירה (הוספת נתיב ביציאה מעתיר ידע+גל ירוק)
ביצוע צומת כביש  40עתיר ידע והקמת רמזור ביציאה
ממתחם אושירה

550 30/06/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום תכנון

תושבים כללי

8,000 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

תחיחלת ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

ספירות תנועה לצרכי תכנון בהתאם לדרישה

15 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

יועץ רמזורים לפרויקט מהיר לעיר

55 31/12/2020

תב"ר חדש

פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרוקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרוקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים לאומיים

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום תכנון

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום תכנון

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
שהוגש למשרד
תחבורה
שבילי אופנים
במימון הרשות

ספר תכנית עבודה

בעלי עניין

קהל יעד

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום תכנון

תכנון אסטרטגי ושיתופיות ,משרדי
ממשלה

תושבים כללי

שכונות מזרח

הוצאות

תכנית רב שנתית

שלב

ביצוע

אחזקה ותפעול ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

תחילת ביצוע

תושבים כללי

שכונות מרכז

תכנית שנתית

שלב

תחילת ביצוע

תושבים כללי

שכונות מרכז

שלב

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

רחבי העיר
רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

אחזקה ותפעול

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2789

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
25004

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
שלב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיום תכנון

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

507

2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814

508

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
שיפור ושדרוג
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים תחבורה בת קיימא
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
תחילת תכנון

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

תכנון הפרדה מפלסית בבן יהודה (לפי הרשאה ממשרד
התחבורה)

31/12/2021

1,330

350 31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

תחילת ביצוע

תושבים כללי

שכונות מזרח

תחבורה

ביצוע שינויים גאומטרים -בצמתים כצנלסון -מוטה גור /
הכרמל

250 31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

הוספת חניוות ברחבי העיר

500 31/12/2020

25001

חניונים

הוצאות

תכנית שנתית

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

יעוצים תחבורה

453 31/12/2020

1731100750

יעוצים תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

תמרורי  306מאיר מואר

100 31/12/2020

23004

תחבורה

מתקני אופניים במוסדות חינוך וציבור ועמדות ניפוח חשמליות 300 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

ביצוע

בתי ספר ,אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

סקר תמרורים ברחבי העיר מתוך תכנית חמש שנתי

150 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

הנדסה

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

צביעה ותמרור כחול לבן ברחבי העיר

250 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

ביצוע

החברה הכלכלית ,פיקוח ואכיפה

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

רחוב ממותן תנועה בהתאם להחלטת וועדת תחבורה

250 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

משטרת ישראל

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

שינויים גאומטריים במעגל תנועה אלקלעי -הרעות

500 31/12/2020

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

משטרת ישראל ,אחזקה ותפעול

תושבים כללי

שכונות מזרח

תחבורה

ביצוע מעברי חציה ברחבי העיר

01/01/2021

250

23004

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

ביצוע לדים משוקים במעברי חציה

100 02/01/2021

23004

פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון
פרויקטים
תחבורתיים ללא
מימון

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

ביצוע

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

תושבים כללי

רחבי העיר

נגישות ,הכלה שיפורי תח"צ שידרוג והוספת תחנות אוטובוס
ושילוב

תכנון הפרדה
מפלסית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בדיקת היתרים ומענה
לפניות תושבים

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2802

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
23006

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית שלב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

509

2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827

510

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שדרוג אזורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תעסוקה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחבורה

תכנון כביש /40עתיר ידע  -בין כביש  55למחלף אלישמע
כולל תכנון רמזור בצומת עתיר ידע +רמזור ביציאה ממתחם
אושירה (הוספת נתיב ביציאה מעתיר ידע+גל ירוק)
ביצוע רח' תל אביב יפו (הצברים) בקטע מחלף מגדיאל
רוטשילד

31/12/2020

מס' סעיף
תקציבי
23007

הוגש טרם אושר

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

תחבורה

פיתוח רח' שדרות בגין והסדרת צומת בגין משה סנה

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחבורה

ביצוע פרוייקט שיפורי תח"צ ציר התע"ש

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחילת ביצוע

תחבורה

תכנון וביצוע רמוזר חדש בצומת דרך הפועל המוביל

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחילת ביצוע

הוגש  1450אלש"ח

תחבורה

ביצוע פרוייקט בטיחות ציר בן גוריון

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחילת ביצוע

הוגש  6000אל"שח

תושבים כללי

תחבורה

ביצוע רח' מפא"י אנה פרנק

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחילת ביצוע

הוגש  780אלש"ח

תושבים כללי

שכונות מרכז

תחבורה

ביצוע מסוף לתח"צ דרום מזרחי עתיר ידע

31/12/2020

23007

הוגש טרם אושר

תכנית רב שנתית

שלב

תחילת ביצוע

הוגש 7000אלש"ח

תושבים כללי

שכונות מערב

תחבורה

הסדרת מעגל תנועה קיים לדו נתיבי צומת ספיר -נעמי שמר

31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

מתקציב 2019

החברה הכלכלית ,משרדי ממשלה

תושבים כללי

שכונות מערב

תחבורה

הסדרת חניות מקבילות ברח' אלי הורביץ

31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

מתקציב 2019

תחבורה

הצבת סככות אוטובוס ברחבי העיר

558 31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

החברה לתרבות ופנאי ,אחזקה
ותפעול ,משרדי ממשלה  ,רשות
הספורט
משרדי ממשלה  ,אחזקה ותפעול,

תושבים כללי

שכונות מזרח

תושבים כללי

רחבי העיר

תחבורה

הקמת רמזור חדש רופין תלחי בן גוריון

804 31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

משרדי ממשלה  ,אחזקה ותפעול

תושבים כללי

שכונות מרכז

תחבורה

מעקות בציר בן יהודה טשרניחובסקי

871 31/12/2020

23005

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

סיום ביצוע

משרדי ממשלה  ,אחזקה ותפעול

תושבים כללי

שכונות מרכז

תחבורה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיום תכנון

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

הוגש 550אלש"ח

משרדי ממשלה

תושבים כללי

רחבי העיר

שלב

תחילת ביצוע

הוגש  2950אלש"ח

תושבים כללי

רחבי העיר

תחילת ביצוע

הוגש 6700אלש"ח

תושבים כללי

שכונות מערב

הוגש  5000אלש"ח

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

שכונות מרכז
שכונות מערב

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2815

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
שלב
תכנית שנתית

גיל

אזור גיאוגרפי

511

שילוט
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839

512

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור ושדרוג
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים תחבורה בת קיימא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחבורה

תכנון שביל אופנים בכצנלסון בקטע דב הוז -ויצמן

100 31/12/2020

תחבורתי מימון
משרד תחבורה

משרדי ממשלה ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

תושבים כללי

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום משכורת לעובדי מח' שילוט

620 31/12/2020

 1870000110משכורת שילוט

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

60 31/12/2020

 1870000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

70 31/12/2020

 1870000140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנסות

אגרת אישורי טאבו

-140 31/12/2020

 1121000220אגרת אישורי טאבו

הכנסות

הכנסות מאגרת רשיונות לשלטים בעקבות צילום מדידה ומתן -3,200 31/12/2020
היתרים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אכיפה ורישוי הגברת האכיפה בשטח לצמצום שילוט ללא היתר ע"י מפקחת 0 31/12/2020
שילוט בשת"פ רשות החניה

תכנית שנתית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

מענה לקריאות מוקד של תושבים בנושא שילוט

0 31/12/2020

קידום הנושא אל מול
גזבר העירייה והלשכה
המשפטית
 95%עמידה בזמן
תקן ( SLA 3יום)

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן
מענה לקריאות מוקד
( 7ימים)
קידום הנושא אל מול
גזבר העירייה והלשכה
המשפטית
אחוז עמידה בזמן תקן
מענה לקריאות מוקד

 95%עמידה בזמן
תקן

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

עובד קבלן לביצוע הדבקת גליונות על גבי לוחות העיר

250 31/12/2020

 1764000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

שירות

מספור בתים  -שירות לתושב

10 31/12/2020

 1765000720חמרים-מספור
בתים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן
מענה לקריאות מוקד

 95%עמידה בזמן
תקן ( SLA 30יום)

עסקים ,תושבים
כללי ,עובדי
עירייה
עסקים ,תושבים
כללי ,עובדי
עירייה

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

הכנסות

הכנסות ממודעות ופרסומים על גבי לוחות העיר

אכיפה ורישוי עדכון חוק העזר בנושא שילוט והבאתו לאישור מועצת העיר
בשת"פ עם הלשכה המשפטית

-100 31/12/2020

1122000221

אגרת רשיונות
לשלטים

 1124000220מודעות ופרסומים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

פיקוח ואכיפה

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2828

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
23005

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
שלב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיום תכנון

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

513

2841

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה

תיקון לוחות מודעות

100 31/12/2020

הכנסות

סקר שילוט  -יועץ חיצוני לביצוע הסקר והטמעתו במערכת
האוטומציה

140 31/12/2020

סעיף חדש

סקר שילוט

הוצאות

תיקון לוחות
מודעות

תכנית שנתית

מס' שלטים שנסקרים

800

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עסקים

עסקים ,עובדי
עירייה

0-120

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2840

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
סעיף חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' לוחות מודעות
תכנית שנתית
מטופלים

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
 348לוחות מודעות -
לפי תכנית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רישוי עסקים
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851

514

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
שיפור המרחב
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים הציבורי
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

1,190 31/12/2020

1715000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

שעות נוספות

80 31/12/2020

1715000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

140 31/12/2020

1715000140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנסות

אגרת רישוי עסקים

-180 31/12/2020

 1213000220אגרת רישוי עסקים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

הכנסות

דמי בדיקת בשר קפוא

-504 31/12/2020

 1214200220דמי בדיקת בשר
קפוא

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

הכנסות

אגרת הוצאת שולחנות וכסאות

-450 31/12/2020

 1281000290אגרת הוצאת
שולחנות וכסאות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

קנסות בית משפט רשוי עסקים

-50 31/12/2020

 1282000694קנסות בית משפט
רשוי עסקים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

168 31/12/2020

סעיף חדש

עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' היתרים הנבדקים
בחודש

עד  35היתרים בחודש יועץ נגישות
לפי צורך

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

9 31/12/2020

סעיף חדש

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תכנית שנתית

מס' רישיונות עסק
מחודשים

83

נגישות ,הכלה בדיקת היתרים וייעוץ ע"י מוסמך נגישות
ושילוב
רכש

רכישת ציוד מיוחד שלא מסופק ע"י העירייה לביצוע ביקורות
בעסקים

אכיפה ורישוי הסדרת חידושי רישיונות עסקים

0 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

רכישת ציוד נלווה

עובדי עירייה
בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

515

2853
2854
2855
2856

2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864

516

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז הסדרת אירועים
תכנית שנתית
בהתאם לבקשות
המוגשות
אחוז הסדרת קייטנות
תכנית שנתית
בהתאם לבקשות
המוגשות
מס' שימועים
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
100%הסדרת
אירועים לפי בקשות
המוגשות
100%הסדרת קיטנות
לפי בקשות המוגשות

הערות

בעלי עניין

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

מעל 140

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

מס' תיקים שיועברו
לתובע העירוני

מעל  70תיקים

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

אחוז מתן היתרים
מאה אחוז מתן
להצבת דוכנים בהתאם היתרים להצבת
להגשת בקשות
דוכנים בהתאם
להגשת בקשות
240
מס' היתרים להצבת
סחורה

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

52

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

113

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

 4540ביקורות בשנה

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

אכיפה ורישוי הסדרת אירועים

0 31/12/2020

אכיפה ורישוי הסדרת קייטנות

0 31/12/2020

אכיפה ורישוי שימועים-טרם משפט

0 31/12/2020

אכיפה ורישוי העברת חומר להכנת כתבי אישום

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי היתרים להצבת דוכנים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי היתרי להצבת סחורה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי היתרי להצבת שולחנות וכסאות מכוני יופי

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי היתרים הצבת שולחנות וכסאות

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי ביצוע בקורות תברואיות רשתות שיווק ובתי אוכל

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ביקורות ברשוות
שיווק בבתי אוכל

אכיפה ורישוי ביצוע ביקורות עמידות בתנאי בריכות שחייה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ביקורות עמידות
בתנאי בריכות שחייה

 30ביקורות

אכיפה ורישוי ביצוע בדיקות עמידות בתנאי תחנות דלק

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' בדיקות עמידות
בתנאי תחנות דלק

84

בעלי עסקים

אכיפה ורישוי ביצוע בדיקות עמידות בתנאי מוסכים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' בדיקות עמידות
בתנאי מוסכים

344

בעלי עסקים

0-120

אכיפה ורישוי ביצוע בדיקות עמידה בתנאי חניונים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ביצוע בדיקות
עמידה בתנאי חניונים

132

בעלי עסקים

0-120

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מס' היתרים להצבת
שולחנות וכסאות
במכוני יופי
מס' היתרים להצבת
שולחנות וכסאות

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2852

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

517

2866

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

אכיפה ורישוי ביצוע בדיקות עמידה בתנאי מפעלי מזון

0 31/12/2020

אכיפה ורישוי חומרים מסוכנים -בדיקת התרי רעלים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' בדיקות היתרי
רעלים

הערות

בעלי עניין

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

63

בעלי עסקים

0-120

רחבי העיר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2865

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' הבדיקות עמידה
תכנית שנתית
בתנאי מפעלי מזון

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
75

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רישוי בניה
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875

518

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
לתכנון ובניה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
לתכנון ובניה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
לתכנון ובניה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התחדשות עירונית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

1,245 31/12/2020

1733100110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

שעות נוספות

20 31/12/2020

1733100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

50 31/12/2020

1733100140

אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנסות

אגרת בניה

-4,300 31/12/2020

 1233100220אגרת בניה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

אכיפה ורישוי יועץ חיצוני לבדיקת תמ"א 38

15 31/12/2020

 1733100750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי בודקת בקשות להיתרי בניה (פרטי)

252 31/12/2020

 1733100750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

בדיקת  3בקשות בשבוע  100%עמידה

אכיפה ורישוי בודקת בקשות להיתרי בניה  -תמ"א ( 38פורום שרת)

175 31/12/2020

 1733100750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי בבדיקת חדרי אשפה בבקשות להיתר בניה (פרטי)

64 31/12/2020

 1733100750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

בדיקה וטיפול אחרי
ועדה בתיקי תמא 38
 -2בקשות בשבוע
 25שעות חודשיות

100 31/12/2020

 1733200780סריקת גרמושקות

הוצאות

תכנית שנתית

בחירת לשכת סריקה
זוכה  ,וסריקת 3000
תיקי בנין

שירות

סריקות תיקי בנין ( שוטף +השלמה)

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מבוקש לשריין מסגרת תקציבי ליועץ
חיצוני עבור מקרים מיוחדים בהם נדרשת
חוו"ד (תמ"א 38תיקון )3
הנדסה ,תושבים
פעמים בשבוע

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה

פעמים בשבוע

הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה

נבחן עובד עירייה באגף חזות העיר

הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יציאה למכרז

במסגרת הסבה של הארכיון הפיזי לארכיון
דיגטלי  ,נדרש לצאת למכרז שכולל השלמות
סריקה (עד היום נסרקו גרמושקות מאושרות
ודף היתר בלבד) וסריקה שוטפת של כל
תיק הבנין כולל כל המסמכים  ,כולל מיפתוח
ואירכוב בהתאם לסוגי המסמך .יש כ 11,000
תיקי בניין עלות משוערת לסריקת תיק
בנין  35ש"ח (על בסיס מחירי מכרז שזכו
לאחרונה ברשויות אחרות).

כלל העירייה  ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ל.ר -ראה הערה

הנדסה

519

2877

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב פיתוח ההון
האנושי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

משימה

תאריך לביצוע

ליווי והטמעת מערכת ממוחשבת  -לניהול וועדה

20 31/12/2020

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב אכיפה ורישוי הוצאת היתר בניה במערכת רישוי זמין
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות שונות
הדרכה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

החל חודש יוני 2020
הפקה של כ 17-היתרי
בניה במערכת רישוי
זמין המקוונת

פיקוח בניה
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886

520

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור שירות לתושב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים

100%

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

משימה זו הינה לצורך שדרוג והטמעה של
מערכת לניהול ועדה לפי הצרכים העולים
(רישוי בניה ,תיקי מידע להיתר מותאם
דרישות רישוי זמין וכו) .שוריין בנק שעות
שניצולו ייעשה לפי הצרכים העולים בעבודה
השוטפת.
עד היום לא הוצאו היתרים במערכת רישוי משרדי ממשלה  ,הנדסה
זמין והעבדה במערכת כמחויב ע"פ חוק היא
חלקית  -חודש ליווי של רפרנט מנהל התכנון

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

1,150 31/12/2020

1733200110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

שעות נוספות

150 31/12/2020

 1733200130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

100 31/12/2020

 1733200140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנסות

קנסות בית משפט הנדסה

-50 31/12/2020

 1282000692קנסות בית משפט
הנדסה

הכנסות

תכנית שנתית

תוצאות פעולות
האכיפה

שירות

טיפול בפניות ציבור

0 31/12/2020

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן

מיצוי הליכים
משפטים ע"י התובע
העירוני
 95%עמידה בזמני
תקן

תושבים כללי

אכיפה ורישוי ביצוע סיורים ,ביקורות ,אכיפה והכנת חומר לתביעה לפי חוק
תו"ב

0 31/12/2020

תכנית שנתית

יעילות אכיפה

 500סיורים ובקירות

טכנולוגיה

פיתוח והטמעת תהליך מקוון לתעודת איכלוס (אישור תחילת
עבודות וטופס )4

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מעבר לעב' מקוונת

סיום הפרויקט (אפיון לפי הצעת מחיר
פויתוח והטמעה)

רכש

כלים ומכשירים

2 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

ריכוז ציוד שוטף

ניצול לפי הצורך

עובדי עירייה

טכנולוגיה

פילוט טאבלטים  -עבור  2מפקחים

20 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

כלי עזר לביצוע אכיפה

שימוש יעיל בכלי

עובדי עירייה

 1733200740כלים ומכשירים
סעיף חדש

טאבלטים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מחשוב ומערכות מידע

0-120

תושבים כללי

,18-40 ,18-40
62-80

תושבים כללי

0-120

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2876

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
סעיף חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
ל.ר  -ראה הערה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בתקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

521

2888
2889

נכסים
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898

522

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הריסת מבנים לא
חוקיים

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
יעילות אכיפה
תכנית שנתית

אכיפה ורישוי הריסת מבנים לא חוקיים

50 31/12/2020

אכיפה ורישוי ביקורת אתרי בניה ושמירה על בטיחות הציבור

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אכיפה ורישוי בדיקת בקשות להיתר לתוספות בניה (התאמת המבוקש
לשטח)

0 31/12/2020

תכנית שנתית

משכורת ושכר
משולבי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מס' פניות בנושא
בטיחות

 0תלונות בנושא
בטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחוז בקשות להיתר
שנבדקו

100%

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

משכורת ושכר משולבי

435 31/12/2020

1931000110

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

30 31/12/2020

 1931000140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

הכנסות

משרדים ועסקים שכד ודמי מ

-2,300 31/12/2020

 1433000640משרדים ועסקים
שכד ודמי מ

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הכנסות ממזנונים

-300 31/12/2020

 1433000650הכנסות ממזנונים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
הריסה בפועל
והרתעה

הערות

בעלי עניין

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות
 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

שכר דירה עסקים אזוה"ת

-5,300 31/12/2020

 1434000610שכר דירה עסקים
אזוה"ת

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

דמי חכירה  -השכרות

-350 31/12/2020

 1435000610דמי חכירה -
השכרות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

שכר דירה לבתי הספר

-120 31/12/2020

 1439000640שכר דירה לבתי
הספר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

טכנולוגיה

תפעול מערכת לניהול נכסי עירייה בדיקת תצרים והפקעות

250 31/12/2020

31001

הוצאות

תכנית שנתית

שלב

תחילת ביצוע

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

2 31/12/2020

 1931000520ספרים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות שונות ספרים

תיק בניין

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קידום הבריאות וחוסן עירוני

בתי ספר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2887

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
סעיף חדש

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

523

2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות שונות עבודות קבלניות

11 31/12/2020

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
שלב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

שלב

סיום בדיקה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בדיקת חשבונות
חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

0-120

רחבי העיר

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120
0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

חשמל

בדיקת חשבונות חשמל

28 31/12/2020

1931000751

ביטוח

בטוח

130 31/12/2020

 1933000440בטוח

הוצאות

תחזוקה

הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת

1,784 31/12/2020

 1934000780הוצאות אחזקה
וניהול אזוה"ת

הוצאות

תכנית שנתית

שכירות

שכר דירה דמי חכירה

628 31/12/2020

 1935000410שכר דירה דמי
חכירה

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

הוצאות שונות הוצאות אחרות

20 31/12/2020

 1935000780הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

הוצאות שונות השתתפות תקציב רגיל בתבר

250 31/12/2020

 1935000910השתתפות תקציב
רגיל בתבר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

1,275 31/12/2020

 1939000410שכר דירה לבתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

שכירות

שכר דירה לבתי ספר

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2899

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
 1931000750עבודות קבלניות

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
סיום עבודות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

בינוי ופיתוח מוסדות
2907
2908
2909
2910

524

כוח אדם

שכר בינוי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
שעות נוספות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכב
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מתנ"ס גלר  -התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל מעלון
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
ושילוב
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

1,200 31/12/2020

 1098002110שכר בינוי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

150 31/12/2020

 1098002130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

75 31/12/2020

 1098002140רכב

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

600 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שכונות מזרח

525

2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923

526

מס' סעיף
תקציבי
24004

הנגשת מבני עירייה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

מטרה עירונית

יעד אגפי

שכונות מזרח

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה שרותים חברתיים הדרים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל 950 31/12/2020
מעלית
ושילוב
שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אצטדיון בית"ר  -התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל מעלית
ושילוב

650 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מבנה משמר אזרחי  -התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל
מעלית
ושילוב

700 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אולם היובל  -התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל מעלית
ושילוב

1,000 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מקלט  - 37התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

50 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מקלט  - 38התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

50 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מקלט  - 42התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

50 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ספורטק עירוני
ושילוב

0 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מועדונית אופירה נבון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

100 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אולם אופירה נבון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

200 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מבנה שיל  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

250 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה שוק עירוני  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

50 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מבנה תהילה ישן (שכר) התאמות נגישות עפ"י תקנות כולל
מעלית
ושילוב

1,200 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2911

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

527

2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936

528

מס' סעיף
תקציבי
24004

הנגשת מבני עירייה

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

מטרה עירונית

יעד אגפי

רחבי העיר

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה יועץ נגישות
ושילוב

50 31/12/2020

הנגשת מבני עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מנהל פרויקט
ושילוב

250 31/12/2020

24004

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מערכות שמע במבנים
ושילוב

150 31/12/2020

24004

הנגשת מבני עירייה

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה נגישות תחנות אוטובוס חדשות
ושילוב

250 31/12/2020

24002

הנגשת צמתים
ותחנות

הוצאות

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ביצוע הנגשה בצמתים -מעברי חציה חדשים
ושילוב

350 31/12/2020

24002

הנגשת צמתים
ותחנות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה יועץ נגישות לועדות תנועה
ושילוב

160 31/12/2020

24002

הנגשת צמתים
ותחנות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי גאולים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

12 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי הרצפלד  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

26 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי מגינים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

93 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי משכנות  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

15 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי משעול האהבה דרום  -התאמות נגישות עפ"י תקנות 15 31/12/2020
ושילוב

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן ציבורי המוביל הישן צפון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

42 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה הגן הארכיאולוגי  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

200 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מערב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2924

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שם סעיף תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

529

2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949

530

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה פארק מרכזי טבע  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

250 31/12/2020

הנגשת מקום שאינו
בנין

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מערב

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז
שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה נחשון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

13 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה סביוני הכפר פעוטות צפוני  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

0 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אורט  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

5 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אלונים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

19 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ב.מ 1 .הנרייטה סולד  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

42 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה שרפ  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

17 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה האחים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

18 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה הפרדס  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

14 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ששת הימים גורדון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

6 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה תשלוז דרום דוכיפת  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

12 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ברנוב  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

18 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה דבדבן הכפר  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

9 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2937

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
24003

שם סעיף תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

531

2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962

532

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

מטרה עירונית

יעד אגפי

שכונות מרכז

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה עמק דותן  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

69 31/12/2020

הנגשת מקום שאינו
בנין

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה שכונת אליעזר  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

0 31/12/2020

24003

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה אלי כהן  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

0 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גאולים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

6 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מערב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית נוער בית לזרוס  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

4 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית נוער עציון  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

2 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה קפלן  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

3 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית נוער הראשונים  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

1 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה גן התשעה  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

11 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית גיורא  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

2 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מגרש עירוני ספורטק  4אתרים  -התאמות נגישות עפ"י
תקנות
ושילוב

98 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה שמחה אסף  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

9 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מרכז

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית עלמין נורדאו  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

52 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

הנגשת מקום שאינו
בנין

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2950

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
24003

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

533

2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975

534

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית עלמין צבאי  -העמק  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

59 31/12/2020

הנגשת מקום שאינו
בנין

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר
רחבי העיר

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה בית עלמין אזרחי  -העמק  -התאמות נגישות עפ"י תקנות
ושילוב

0 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מתקני משחק נגישים
ושילוב

500 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה ניהול ופיקוח
ושילוב

160 31/12/2020

24003

הנגשת מקום שאינו
בנין

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה הנגשת רמזורי שמע  -עפ"י דרישות
ושילוב

210 31/12/2020

תב"ר חדש

הנגשת מרחבי
ציבור -פניות ציבור

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה עבודות קבלניות  -בהתאם לפניות מוקד
ושילוב

500 31/12/2020

תב"ר חדש

הנגשת מרחבי
ציבור -פניות ציבור

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה יועץ נגישות
ושילוב

15 31/12/2020

תב"ר חדש

הנגשת מרחבי
ציבור -פניות ציבור

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

תוספת בניה  -מבנה אגף החינוך

5,000 31/12/2020

46014

תוספת בנייה
מוסדות עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

תוספת בניה  -משרדי אגף חזות העיר

3,500 31/12/2020

46014

תוספת בנייה
מוסדות עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

תוספת בניה  -מבנה תהילה במייסדים31,

4,000 31/12/2020

46014

תוספת בנייה
מוסדות עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

תוספת בניה  -משרדי אגף הביטחון

0 31/12/2020

46014

תוספת בנייה
מוסדות עירייה

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

תוספת בניה -מוסדות ישנים/חדשים

500 31/12/2020

46014

תוספת בנייה
מוסדות עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מחלקת מבני ציבור

100 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2963

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
24003

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

535

2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988

536

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מס' סעיף
תקציבי
46017

שם סעיף תקציבי
שינויים במבנים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מחלקת מבני ציבור

100 31/12/2020

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -בי"ס תהילה ברח' זאב גלר4,

400 31/12/2020

46017

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -משרדי אגף הנדסה

300 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -משרדי אגף החינוך

100 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים -מבנה משרדים ארן

0 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מתחם לוגיסטי א.ת

250 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מבנה משרדים ברח' המייסדים31,

100 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מבנה משרדי תחזוקה

50 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מבנה משרדים בן צבי

40 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

שינויים במבנים  -מחסני העירייה בא.ת

60 31/12/2020

46017

שינויים במבנים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

בינוי ושיפוץ

מקלט  25 - 4מ"ר  -עילי

20 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

מקלט  60 - 8מ"ר  -עילי

40 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

מקלט  100 - 11מ"ר  -תת קרקעי

30 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2976

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

537

2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001

538

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

בינוי ושיפוץ

מקלט  100 - 10מ"ר  -תת קרקעי

0 31/12/2020

מס' סעיף
תקציבי
71008

שיקום מקלטים

בינוי ושיפוץ

מקלט  -25 21מ"ר  -תת קרקעי

20 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

בינוי ושיפוץ

מקלט  100 - 38מ"ר  -עילי

60 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

מקלט  55 - 41מ"ר  -תת קרקעי

40 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

בינוי ושיפוץ

מקלט  50 - 48מ"ר  -תת קרקעי

40 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

בינוי ושיפוץ

מקלט  100 - 64מ"ר  -תת קרקעי

0 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

בינוי ושיפוץ

כולל המקלטים

50 31/12/2020

71008

שיקום מקלטים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -ביוב חיצוני

90 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -פיתוח חוץ

60 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -חיבור חשמל חדש

50 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -רזרבה לקבלן מה"ב

50 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -מערכת מולטימדיה

170 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -ציוד מחשבים

446 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

מתקציב ביטחון

רחבי העיר
רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
2989

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

539

3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014

540

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -מערכות ביטחון

40 31/12/2020

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -הצטיידות

24 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -הובלות

30 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה -ריהוט

0 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

התאמת מקלט  55למרכז הפעלה-רזברה כללית

40 31/12/2020

71007

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב ביטחון

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

גשר עליה

40 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מערב

בינוי ושיפוץ

גשר המטווח

40 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שכונות מזרח

בינוי ושיפוץ

גשר קפלן

20 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

גשר הכרמל

40 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

גשר מוטה גור

0 31/12/2020

48003

גשרים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

גשר מוטה גור

0 31/12/2020

48003

גשרים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

כלל הגשרים

20 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

כלל הגשרים

40 31/12/2020

48003

גשרים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

רחבי העיר

התאמת מקלט 55
למכרז הפעלה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
3002

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
71007

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

541

3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027

542

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות –בה
כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים
לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מעלית חטיבת אילן רמון
ושילוב

380 31/12/2020

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מעלית והנגשת המרחב בית ספר רחל המשוררת
ושילוב

400 31/12/2020

53015

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה מעלית בית ספר אוסישקין
ושילוב

260 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

380 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה תיכון גלילי  -הנגשה עפ"י תקנות
ושילוב

350 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה חטיבת שז"ר  -הנגשה עפ"י תקנות
ושילוב

500 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה עטרת חיים  -הנגשה עפ"י תקנות
ושילוב

500 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה הנגשת  25כיתות שמע
ושילוב

900 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

שיפור שירות לתושב נגישות ,הכלה הנגשת חול וראיה בהתאם לבקשות
ושילוב

500 31/12/2020

53015

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

שיפור המרחב
הציבורי

בטיחות

חיזוק בתי ספר לרעידות אדמה  -בי"ס רמז

4,000 31/12/2020

53011

חיזוק בתי ספר בפני
רעידות אדמה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

ילדים

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

עיצוב מרחבי למידה M22

1,200 31/12/2020

53012

עיצוב מרחבי למידה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

ילדים

6-12

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח  -נושאים קבועים-לכלל המוסדות

0 31/12/2020

53013

שיפוצי מוס"ח
2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

שיפור המרחב
הציבורי

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח  -בתי ספר

0 31/12/2020

53013

שיפוצי מוס"ח
2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

ילדים

שיפור המרחב
הציבורי

נגישות ,הכלה מעלית לחט"ב אלון
ושילוב

מס' סעיף
תקציבי
53015

שם סעיף תקציבי
הנגשת מוס"ח

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

הנגשת מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

נוער ,אנשים עם
מוגבלות

12-18

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

נוער ,אנשים עם
מוגבלות

12-18

רחבי העיר

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

נוער ,אנשים עם
מוגבלות

12-18

רחבי העיר

מתקציב אגף חינוך

חינוך

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים

6-12

רחבי העיר

אנשים עם
מוגבלות ,ילדים

6-12

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר
רחבי העיר

ספר תכנית עבודה
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חינוך

נוער ,אנשים עם
מוגבלות

12-18

רחבי העיר

אנשים עם
מוגבלות

6-12

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר
רחבי העיר

6-12

מנהל הנדסה

מס'
משימה
3015

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

543

3029
3030
3031
3032
3033
3034

ביוב
3035
3036
3037
3038
3039
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כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור המרחב
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ניהול ותפעול מנהל
הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בלו"ז ותקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
עמידה בלו"ז ותקציב

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

מתקציב אגף חינוך

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח  -גני ילדים

0 31/12/2020

שיפוצי מוס"ח
2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח  -רכש ,הצטיידות ,מיחשוב

0 31/12/2020

53013

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח  -פרויקטים גדולים

0 31/12/2020

53013

שיפוצי מוס"ח
2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב אגף חינוך

חינוך

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

בינוי ושיפוץ

שיפוצי מוס"ח -רזרבה כללית

0 31/12/2020

53013

שיפוצי מוס"ח
2020

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב רשות הספורט

רשות הספורט

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

הצללת מגרש ספורט  -בית ספר סאלד

550 31/12/2020

53014

הצללת מגרשי
ספורט

הוצאות

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב רשות הספורט

רשות הספורט

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

הצללת מגרש ספורט  -בי"ס יצחק שדה

650 31/12/2020

53014

הצללת מגרשי
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

מתקציב רשות הספורט

רשות הספורט

רחבי העיר

בינוי ושיפוץ

הצללת מגרש ספורט  -בי"ס הראל

500 31/12/2020

53014

הצללת מגרשי
ספורט

הוצאות

תכנית שנתית

שיפוצי מוס"ח
2020

שכר

כוח אדם

שכר

620 31/12/2020

1972000110

כוח אדם

שעות נוספות

170 31/12/2020

 1972000130שעות נוספות

הוצאות

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

95 31/12/2020

 1972000140אחזקת רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

טיהור מי ביוב השכר הקובע

600 31/12/2020

1973000110

טיהור מי ביוב
השכר הקובע

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

שעות נוספות

250 31/12/2020

 1973000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

ספר תכנית עבודה

חינוך

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר
 12-18 ,6-12 ,3-6רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
3028

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
53013

שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

545

3041
3042

546

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה ניהול ותפעול מנהל
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים הנדסה /ועדה
לתכנון ובניה
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

80 31/12/2020

הכנסות

מתאגיד ביוב השאלת עובדים

-1,900 31/12/2020

הכנסות

תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות

-25 31/12/2020

שם סעיף תקציבי

 1473000610מתאגיד ביוב
השאלת עובדים
1473000611

תאגיד ביוב החזר
הוצאות אחרות

ספר תכנית עבודה

עובדי עירייה

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי
הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

מנהל הנדסה

מס'
משימה
3040

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
 1973000140אחזקת רכב עובדים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה
בסוף השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

547

אגף חזות העיר

אגף חזות העיר
אגף חזות העיר ,על מחלקותיו ,אחראי לתחזוקתם השוטפת וטיפוח של השטחים הציבוריים בכל
הקשור לניקיון העיר ומוסדות החינוך בה; פינוי אשפה ביתית ,פינוי פסולת גושית וגזם ,הפרדת
אשפה ומחזור ,תברואה וטיפול במזיקים ,תחזוקת הגינון וטיפוחו ,טיפול ותחזוקת העצים בשטחי
גינון ,תחזוקת מתקני המשחק ושמירה על בטיחותם ,תחזוקת ריהוט הרחוב ,ניהול ההשקיה
העירונית ,ניהול מחסני העירייה והמלאי העירוני.
מחלקות האגף נמצאות בממשקי עבודה ישירים ואינטנסיביים עם תושבי העיר במטרה לתת
שירות מצוין לתושבים ,לשביעות רצונם המלאה.
הנהלת האגף רואה חשיבות עליונה בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית באגף ובתוך כך בשיפור
ממשקי העבודה בין יחידות האגף ,בינן לבין עצמן ובינן לבין כלל יחידות העירייה והסדרת
התהליכים ושיטות העבודה .לצורך יעילות תהליכי התפעול ובשל העובדה כי האגף מטפל בכ-
 15,000קריאות מוקד בשנה המגיעים מתושבי העיר בתחומים השונים ,הוקמה יח' המשל"ת
האגפית (מרכז שליטה תפעולי) ,שאמונה על ניהול המשימות האגפיות ותפעולן ,תוך הקפדה
על איכות העבודה ,עמידה בזמני התקן שהוקצו ,מתן שירות איכותי ושמירה על קשר רציף עם
התושב.
אגף חזות העיר כולל את מחלקת ניקיון העיר פינוי אשפה ומיחזור ,מחלקת גנים ונוף ,הפארק
העירוני ,יחידת תברואה מונעת ,המרכז הלוגיסטי ,מחסני העירייה ומרכז שליטה תפעולי.

548

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות
העיר.
הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע
במרחב העירוני.
יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא.
פתיחת ריאות ירוקות חדשות בעיר.
פיתוח ההון האנושי.

549

הנהלת אגף

3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055

550

יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
ובריא
תושביה ובאיה
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
ובריא
תושביה ובאיה
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
ובריא
תושביה ובאיה
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
ובריא
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר

התאמת לוחות זמנים בהתאם למדיניות-יש להקדים
הזמנות רכש; ציוד  ,קידום מכרזים
תברואה ובעלי חיים-בהתאם למדיניות

רכש

חזות העיר

הערכות לביצוע מבצעי טיהור-בהתאם למדיניות

ביטחון וחירום שמירה במחסנים

25/03/2020

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40
40-62 ,18-40

0 31/12/2020

1621400751

שמירה במחסנים

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שכר

1170 31/12/2020

1711000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

110 31/12/2020

1711000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

110 31/12/2020

1711000140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

ניקיון

חומרי נקיון

0 31/12/2020

1711000430

חומרי נקיון

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

ציוד משרדי

0 31/12/2020

1711000470

ציוד משרדי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

אשל וכבודים

3 31/12/2020

1711000511

אשל וכבודים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

פרסום

פירסום ומודעות

0 31/12/2020

1711000550

פירסום ומודעות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

יועצים

0 31/12/2020

1711000751

יועצים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רכש

הוצאות אחרות הנהלת האגף

0 31/12/2020

1711000780

הוצאות אחרות
הנהלת האגף

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה
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אגף חזות העיר

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

551

3057
3058

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

רכש

ציוד

0 31/12/2020

כוח אדם

שכר תקציב עזר

200 31/12/2020

תחזוקה

תכנון המענה העירוני בהתאם למצאי ולתכנית העבודה-
חלוקה מחודשת של משמרות ,שטחים

25/03/2020

גנים ונוף

עזר שכר

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תכנית שנתית

3059

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר

ריהוט -לוחות החלפה לספסלי רחוב

100 31/12/2020

1104

ריהוט רחוב

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בדיקות

ביצוע בדיקה של צוות
מתקנים וריהוט רחוב
שהביצוע לפי דרישה

3060

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר

ריהוט -רכישת אשפתונים כ  100יח' בשנה

60 31/12/2020

1104

ריהוט רחוב

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בדיקות

ביצוע בדיקה של צוות
מתקנים וריהוט רחוב
שהביצוע לפי דרישה

3061

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר

ריהוט -גדר נוי להתקנה ברחבי העיר

40 31/12/2020

1104

ריהוט רחוב

הוצאות

תכנית שנתית

מס' בדיקות

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -גן הזיכרון

500 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -גן סירקין

450 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -גן גלר

250 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -גן שועלי שמשון

450 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -גן חטיבת אלכסנדרוני

450 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -שדרוג הראשונים פינת רופין

300 31/12/2020

11012

תבר שדרוג גינות
משחקים

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

ביצוע בדיקה של צוות
מתקנים וריהוט רחוב
שהביצוע לפי דרישה
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3062
3063
3064
3065
3066
3067

552

 1711000115עזר שכר
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השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

כלל העירייה

תושבים כללי

אחזקה חודשי בעלות  3510כולל מע"מ

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

מיקור חוץ עלות חודשית  19,880כולל
מע"מ

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

מיקור חוץ עלות חודשית  16,756כולל
מע"מ

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3056

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1711000930

שם סעיף
תקציבי
ציוד

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

553

3069
3070
3071
3072
3073

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מס' סעיף
תקציבי
12002

שם סעיף
תקציבי
גיזום וטיפול
בעצים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' עצים מטופלים
תכנית שנתית
בשנה

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה

טיפול בעצים מוסדות חינוך נגזרת סקר חוזר מנכ"ל

700 31/12/2020

תחזוקה

טיפול בעצים ברחבי העיר נגזרת סקרים ,יוזמות קריאות
מוקד

2000 31/12/2020

12002

תחזוקה

סקר עצים

250 31/12/2020

12002

גיזום וטיפול
בעצים

תחזוקה

טיפול במזיקים חדקונית הדקל ופשפש הברונזה  ,סירדיום
קפנודיס,דיפלודיה

200 31/12/2020

12002

גיזום וטיפול
בעצים

הוצאות

תחזוקה

בדיקות רזיסטוגרף

100 31/12/2020

12002

גיזום וטיפול
בעצים

הוצאות

תכנית שנתית

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

גיזום וטיפול
בעצים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עצים מטופלים
בשנה

טיפול ב 5000 -עצים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עצים נסקרים
בחודש

 500עצים

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' עצים מטופלים
בשנה

 700עצים

כלל העירייה

תושבים כללי

רחבי העיר

ביצוע לפי צורך ותשלום ביצוע לפי צורך ללא חריגה
תקציבית
ללא חריגה תקציבית

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תחזוקה

סקר עצים במוסדות

70 31/12/2020

12002

גיזום וטיפול
בעצים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עצים נבדקים
בסקר בשנה

 4000עצים

פיתוח
ותשתיות

שתילת צמחים עונתיים ברחבי העיר

400 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3075

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

שתילת צמחים רב שנתיים ברחבי העיר

100 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3076

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פתיחת גומות לעצים ברחובות במקום עצים שנכרתו+
תוספת ברחובות ושצפים ללא עצים

500 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3077

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

טיפול בפניות מוקד שונות בנושאי שצ"פ

100 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3078

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -כיכר הסדנא

20 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

3074

554
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השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3068

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
 4000עצים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

555

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח כיכרות עליה

80 31/12/2020

3080

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -כיכר אזר השחר וכצנלסון

40 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

3081

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -כיכר ששת הימים גלר

20 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח כיכר הנביאים

50 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -כיכר הכרמל ירושלים

15 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח כיכר טבע +מרכז דוד

70 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח גן המגינים תיקון והשלמה אבן גן עתיקה

0 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח גן דוב הוז אדני רכבת +ערוגה כניסה

50 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -גן שלמה המלך

10 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -גן דובדבן הכפר

35 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -בן יהודה בין כצנלסון לטשרנחובסקי

80 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -טשרנחובסקי בין רמז לבן יהודה

30 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090

556
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אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3079

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
211010

שם סעיף
תקציבי
פתוח שטחים
ציבוריים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
קבלת אישור
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
קבלת אישור ממתכננת
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
הנוף שהביצוע תואם
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
לתכנון
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
השדרוג כולל החלפת מתקנים ,משטח
קבלת אישור ממתכננת
הבטיחות הצללה שינוי מבנה ארגז החול,
הנוף שהביצוע תואם
תכנון הגינה  ,ונגיעות בטיפוח הגינון,
לתכנון
הוספת תאורה ,ברזיה ,והנגשה.
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

557

3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103

558

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
לשמירה
מערכותיה
כל
בשילוב
הפועלת
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת-
יצירת מרחב ציבורי נקי
מטופחים
המרחבים
בה
עיר
משאביה.
של
על הסביבה ועל מיצוי יעיל
ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -בגין טשרנחובסקי -אי תנועה החלפת חבלבל

30 31/12/2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
תשלום ללא חריגה
תקציבית

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,החברה
הכלכלית

תושבים כללי,
תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

עובדי עירייה

40-62 ,18-40
40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40
40-62 ,18-40

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -דרך הפועל גינון ליד יינות ביתן +השיטה

80 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -ערערים אי תנועה הראשונים

30 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח פס ירק ברש

60 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

פיתוח -יקותיאל אדם

50 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

פיתוח
ותשתיות

תשתיות השקיה-המוביל

150 31/12/2020

211010

פתוח שטחים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

כוח אדם

תשלום משכורת מח' גנים ונוף

1840 31/12/2020

1746000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

שכר תקציב עזר

400 31/12/2020

1746000115

שכר תקציב עזר

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

תשלום שעות נוספות מח' גנים ונוף

90 31/12/2020

1746000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים מח' גנים ונוף

150 31/12/2020

1746000140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

100 31/12/2020

 1746000492עזר משרדי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן

הוצאות שונות עזר משרדי

שוטף חומרים

תחזוקה

חומרי עזר לצוותי הגינון

300 31/12/2020

1746000720

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח א

0 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3091

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
211010

שם סעיף
תקציבי
פתוח שטחים
ציבוריים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
קבלת אישור
תכנית שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

559

3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116

560

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
יצירת מרחב ציבורי נקי
תושביה ובאיה
ובריא
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ב

2704 31/12/2020

הוצאות

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ג

2864 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

תחזוקה

שוטף קבלנים שטח ד

1877 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תחזוקה

טיפול שוטף של גינון מוסדות חינוך והעירייה

686 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

טכנולוגיה

תשלום מערכת השקייה אלחוטית

308 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

בטיחות
תחזוקה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה תושבים כללי
ספיר

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

תשלום על יועץ בטיחות לתחזוקת תקן  +חוזה עם מכון
התקנים שנתי לבדיקות מתקני המשחק
תחזוקת בריכה אקולוגית בגן הזיכרון

103 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

42 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

משרת אגרונום

239 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

כוח אדם

משרת מנהל מערך בקרת השקייה

202 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

במידה שיועברו לעובדי רשות המחיר ירד
 105אש"ח

כוח אדם

יציאה למכרז למשרת תחום גיזום ואיוש בפועל

413 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

שטח גדל ב 17דונם

כוח אדם

יציאה למכרז ל 4משרות פיקוח גינון ואיוש בפועל

826 31/12/2020

 1746000750עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

כוח אדם

תשלום שרות תעסוקה מח' גנים ונוף

110 31/12/2020

1746000751

שרות תעסוקה

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תחזוקה

תחזוקת הצללה ומשטחי בטיחות

450 31/12/2020

1746000753

שוטף תחזוקת
הצללה ומשטחי
בטיחות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן אחוז עמידה בזמן תקן
לקריאות מוקד

תושבים כללי

0-120

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

היקף העבודה גדל ולכן נדרשת תוספת
של  ₪ 50,000בשנתי.

בעלי עניין

שטח גדל ב  10דונם  +בשל יציאה
למכרזצפויה עלייה במחיר לדונם

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3104

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1746000750עבודות קבלניות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
שנתית
ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
תכנית שנתית
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן
ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
תכנית שנתית
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן
ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
תכנית שנתית
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן
ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
תכנית שנתית
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

561

3118
3119

3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

562

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת שיטות מקיימות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לטיפוח הטבע במרחב
ושמורים לרווחת כלל התושבים
העירוני
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות שונות אחזקת רכב תקציב עזר

600 31/12/2020

תחזוקה

תחזוקת גינון בגני ילדים

465 31/12/2020

1811000753

שוטף תחזוקת
גני ילדים

הוצאות

תכנית שנתית

מים

תשלום חשבון מים

3700 31/12/2020

1913100772

קניית מים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי תכנית עבודה אחוז עמידה בזמן תקן
לקריאות מוקד
+אחוז עמידה בזמני
תקן
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תקציבית

חזות העיר

גינון ביה"ס רבין

76 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס בר אילן

37 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון בית רייזל

5 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס אילן רמון

4 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס דבורה עומר

8 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס סורקיס

34 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס הראל

29 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס חבד

25 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס עטרת חיים

25 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אחזקה חודשית של  25,666כולל מע"מ

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

,12-18 ,6-12
12-18 ,6-12

רחבי העיר

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

נוער

12-18

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

הנדסה ,אחזקה ותפעול ,תרבות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

נוער

12-18

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

מחולק  62,000ניהול תיקי גן43,000 +
הסכם מכון התקנים נגזרת התקן ,.מחולק
 62,000ניהול תיקי גן 43,000 +הסכם
מכון התקנים נגזרת התקן.

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3117

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1746000796

שם סעיף
תקציבי
אחזקת רכב
תקציב עזר

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

563

3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141

564

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חזות העיר

גינון ביה"ס דמוקרטי

56 31/12/2020

חזות העיר

גינון ביה"ס רמז

102 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס גורדון

10 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס שי עגנון

3 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס גלילי

3 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס גוונים

8 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס כצנלסון

52 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס גולדה

43 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס שמעון פרס

12 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס רחלי משוררת

3 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס חווה חקלאית

53 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס סאלד

4 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון ביה"ס מפתן

4 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

נוער

12-18

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

נוער

12-18

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מערב

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3129

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
חדש

שם סעיף
תקציבי
תב"ר גינון בתי
ספר

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
קבלת אישור
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

565

3143
3144
3145
3146
3147
3148

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חזות העיר

גינון ביה"ס אופירה נבון

46 31/12/2020

חזות העיר

גינון ביה"ס יצחק שדה

38 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון בית ספר בן גוריון

86 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

גינון חטיבת בר לב

27 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

תוספת עצים להצללת חצרות -עצים  +השקיה

176 31/12/2020

חדש

תב"ר גינון בתי
ספר

הוצאות

תכנית שנתית

קבלת אישור

חזות העיר

שדרוג גינות משחקים  -תיקונים של גינות ציבוריות

150 31/12/2020

הוצאות

תכנית רב שנתית

קבלת אישור

בינוי ושיפוץ

התאמת לוחות זמנים בהתאם למדיניות

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מזרח

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

ילדים

6-12

שכונות מרכז

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,חינוך ,בתי
ספר

נוער

12-18

שכונות מרכז

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

6-12

רחבי העיר

תכנית שנתית

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3142

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
חדש

שם סעיף
תקציבי
תב"ר גינון בתי
ספר

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
קבלת אישור
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון
קבלת אישור ממתכננת
הנוף שהביצוע תואם
לתכנון

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תושבים כללי

מחסנים ומרלו"ג
3149
3150
3151
3152
3153

566

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הטמעת טכנולוגיות חדשות תכנון ותהליכי פרוייקט האינוונטר העירוני (ניהול פרויקט +ייעוץ +ציוד
צוות ספירה)
עבודה
לשיפור חזות העיר

160 31/12/2020

14005

תבר אינוונטר

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' מבנים שימופו

מיפוי כלל משרדי העירייה
ומתקניה  500 -מבנים

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שכר

360 31/12/2020

1711002110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

30 31/12/2020

1711002130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב

30 31/12/2020

1711002140

אחזקת רכב

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שכר זמניים

150 31/12/2020

1711002210

שכר זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

כלל העירייה

עובדי עירייה

18-40 ,40-62
40-62 ,18-40

רחבי העיר

567

3155
3156
3157
3158

משל"ת
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166

568

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות הוצאות שונות תשלום אגרת כיבוי אש
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
הוצאות שונות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות רכש
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
הטמעת טכנולוגיות חדשות ביטחון וחירום התקנת  4קודנים ממוגנים נגד מים כולל ידיות ותשתיות
תושביה ובאיה
במרלו"ג
לשיפור חזות העיר
הטמעת טכנולוגיות חדשות ביטחון וחירום התקנת תאורה-עתיר ידע  -הכנת תשתית להתקנת מצלמה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
סולארית מאגף הביטחון
לשיפור חזות העיר
תושביה ובאיה
הטמעת טכנולוגיות חדשות ביטחון וחירום התקנת לוח לגנרטור חירום
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לשיפור חזות העיר
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח ההון האנושי
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים

0 31/03/2020

עובדי עירייה

18-40 ,40-62

שכונות מזרח

עובדי עירייה

18-40 ,40-62

שכונות מזרח

עובדי עירייה

18-40 ,40-62

שכונות מזרח

18-40 ,40-62

שכונות מזרח

18-40 ,40-62

שכונות מזרח

0 31/12/2020

1711002780

הוצאות שונות
מרלוג

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

10 30/06/2020

חדש

מרלו"ג

הוצאות

תכנית שנתית

מס' קודנים מותקנים

התקנת  4קודנים

בטחון ,חירום ובטיחות

34 30/06/2020

חדש

מרלו"ג

הוצאות

תכנית שנתית

8 30/06/2020

חדש

מרלו"ג

הוצאות

תכנית שנתית

סיום ביצוע התשתית
לפי לו"ז
סיום ביצוע התשתית
לפי לו"ז

הקמת התשתית עד
לתאריך 30.6.2020
התקנה עד לתאריך
30.6.2020

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

כוח אדם

תשלום שכר

770 31/12/2020

1711001110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

30 31/12/2020

1711001130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב

50 31/12/2020

1711001140

אחזקת רכב

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

כוח אדם

תשלום עובדים זמניים

30 31/12/2020

1711001210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

רווחת העובד

יום גיבוש מחלקתי

0 30/06/2020

1711001780

הוצאות שונות
משל"ת

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עובדים משתתפים השתתפות כלל העובדים
 8 -סה"כ

עובדי עירייה

18-40 ,40-62

רחבי העיר

רכש

שדרוג ציוד מחשוב במחלקה

0 31/03/2020

1711001780

הוצאות שונות
משל"ת

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מחשבים משודרגים החלפת  6מחשבים

מחשוב ומערכות מידע

עובדי עירייה

18-40 ,40-62

רחבי העיר

אכיפה ורישוי הדבקת מדבקה על רכב נטוש

6 31/12/2020

1711001780

הוצאות שונות
משל"ת

הוצאות

תכנית שנתית

אישור לגרירת הרכב
הנטוש

גרמיגור תופעת הרכב
הנטוש ברחבי העיר

הלשכה המשפטית ,הכנסות ,פיקוח
ואכיפה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אכיפה ורישוי ביצוע מסירות משפטיות לבעלי רכבים נטושים שלא לקחו
דואר רשום

13 31/12/2020

1711001780

הוצאות שונות
משל"ת

הוצאות

תכנית שנתית

מס' מסירות מנוצלת

ניצול  50מסירות

תושבים

תושבים כללי

,40-62 ,18-40
62-80

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3154

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1711002780

שם סעיף
תקציבי
הוצאות שונות
מרלוג

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
ביצוע תשלום לפי לו"ז
תכנית שנתית
וללא חריגה תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
ביצוע תשלום לפי לו"ז
וללא חריגה תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

569

3168

10 31/12/2020

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות אכיפה ורישוי גרירות רכבים נטושים ברחבי העיר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
19/03/2020
יש להציג תכנית פעולה לטיהור אזור כולל שיטת עבודה
בטיחות
ועלויות חומרים  ,ציוד וכ"א/קבלנים-יש לוודא זמינות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
והערכות קבלנים ולהציג רשימה בהתאם למתואר במשימה
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תכנית שנתית

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3167

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1711001780

שם סעיף
תקציבי
הוצאות שונות
משל"ת

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' רכבים שנגררו
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
גרירת כ 40-רכבים נטושים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תושבים כללי

נקיון העיר
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178

570

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חזות העיר

תכנון המענה העירוני בהתאם למצאי והצגת חלופות-
חלוקה מחודשת של משמרות ,שטחים

פיננסי

בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות מוס"ח ומוסדות
עירוניים-בהתאם למדיניות -צפי לצמצום מימון לכל פעולות
התחזוקה של מוס"ח
25/03/2020
בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות מוס"ח ומוסדות
עירוניים-בחינת משמעויות חוזיות מול הקבלנים

פיננסי
חזות העיר
חזות העיר

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

תכנית שנתית

תושבים כללי

25/03/2020

בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות מוס"ח ומוסדות
עירוניים-בהתאם למדיניות -צפי לצמצום מימון לכל פעולות
התחזוקה של מוס"ח
25/03/2020
בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות וגינון העיר-בחינת
משמעויות חוזיות מול הקבלנים

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

הכנסות

הכנסות מיחזור הפרדת אשפה

-725 31/12/2020

 1212300990מיחזור הפרדת
אשפה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

הכנסות

הכנסות מחילוץ אריזות

-730 31/12/2020

1213000210

הכנסות מחילוץ
אריזות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שכר מח' נקיון העיר

2365 31/12/2020

1712200110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שעות נוספות מח' נקיון העיר

500 31/12/2020

1712200130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים מח' נקיון העיר

90 31/12/2020

1712200140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

571

3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191

572

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כוח אדם

תשלום שכר זמניים מח' נקיון עיר

0 31/12/2020

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ילדים

12-18

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

ניקיון

תשלום לקבלן לניקיון העיר

15000 31/12/2020

1712200750

נקיון רחובות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב

בר קיימא

פינוי ומחזור קרטונים ברחבי העיר

811 31/12/2020

1712200752

פינוי קרטונים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב

ניקיון

בדיקת ביצוע עבודה ע"פ מפרט המכרזים

40230 31/12/2020

1712300751

פינוי אשפה

הוצאות

תכנית שנתית

בדיקת איכות ואמינות
הביצוע והנתונים

שביעות רצון התושבים

רכש

הצטיידות כלי אצירה

30 31/12/2020

1712300930

רכישת ציוד

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב

ניקיון

ביצוע נקיון בבתי ספר

4851 31/12/2020

1813200750

עבודות נקיון
יסודי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ניקיון

ביצוע נקיון בחטיבות

1925 31/12/2020

 1814000750נקיון חטיבות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

ניקיון

נקיון כצנלסון

290 31/12/2020

1815010750

נקיון כצנלסון

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

12-18

ניקיון

נקיון גלילי

281 31/12/2020

1815020750

נקיון גלילי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

12-18

רחבי העיר

ניקיון

נקיון הרצוג

300 31/12/2020

1815030750

נקיון הרצוג

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

12-18

רחבי העיר

ניקיון

נקיון רבין

244 31/12/2020

1815040750

נקיון רבין

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

12-18

רחבי העיר

ניקיון

נקיון מולדת

52 31/12/2020

1817200751

נקיון מולדת

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

הנהלת העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ניקיון

נקיון אשכול פיס

130 31/12/2020

1817910750

נקיון אשכול פיס

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הנהלת העירייה

קהל יעד

גיל

פיקוח ואכיפה  ,תושבים ,פיקוח
ואכיפה  ,תושבים

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3179

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
1712200210

שם סעיף
תקציבי
זמניים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

בעלי עניין

אזור גיאוגרפי

573

3193
3194
3195
3196
3197
3198

3199
3200
3201
3202
3203

574

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

ניקיון

נקיון מבני ציבור

390 31/12/2020

עסקים ,תרבות ,נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

ניקיון

שטיפת כיכר העיר

46 31/12/2020

2130152751

תב"ר שצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' שטיפות בשנה

ניקיון

ניכוש עשבייה ברחבי העיר

142 31/12/2020

2130152751

תב"ר שצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי צורך ותשלום ביצוע לפי צורך ותשלום
ללא חריגה תקציבית
ללא חריגה תקציבית

בטחון ,חירום ובטיחות

רכש

טרקטור לפינוי פסולת בנין

15 31/12/2020

2130152751

תב"ר שצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי צורך ותשלום ביצוע לפי צורך ותשלום
ללא חריגה תקציבית
ללא חריגה תקציבית

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

ניקיון

שילוט משטחי בטון לפינוי גזם

100 31/12/2020

2130152751

תב"ר שצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משטחים

הקמת  20-30משטחים
בשנה

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

ניקיון

שטיפה בקיטור לטיפול בפרי עצי הפיקוס

48 31/12/2020

2130152751

תב"ר שצ"פים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי צורך ותשלום ביצוע לפי צורך ותשלום
ללא חריגה תקציבית
ללא חריגה תקציבית

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ניקיון

הפעלת מפקח חיים קופמן,בביקורת יומית בבתי הספר
והפקת דוח ביקורת יומית

0 31/12/2020

תכנית שנתית

הכנסת רכבי טיאוט מכניים לעבודה והפחתה בכמות
העובדים

0 31/03/2020

תכנית שנתית

שירות והסברה ,תושבים ,הנהלת
העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הקטנת כמויות הפסולת ע"י פעולות הסברה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

הקבלן נבחן במדד חזות ריכוז ציונים חודשיים
בית הספר שנקבע עי שניתנים בביקורת יומית
מחלקת שרות,אגף
חינוך ומחלקת נקיון
העיר
מספר הרכבים שייכנסו יווספו  3רכבי טיאוט
ושטיפה ומיכל שיטפה על
לעבודה מול מספר
מיול ,יופחתו כ  40עובדים
העובדים שיופחתו
חלק מתקציב קיימות
בדיקת שעור הפסולת ירידה של לפחות 10
%מכמות הפסולת הנוכחית
השנתית

חינוך ,החברה לתרבות ופנאי ,הנהלת
העירייה

ילדים

12-18

רחבי העיר

הנהלת העירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה ,
חזות העיר ,החברה הכלכלית ,הנהלת
העירייה  ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות רכש
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
פרסום
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
ניקיון
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
ניקיון
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
אכיפה ורישוי
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

 12שטיפות בשנה

קיימות וחדשנות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אחריות מנהלי אזורים לכל הנעשה בתחומם

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מדד שרות חודשי

עליה בציון המדד

פינוי אשפה  -בחינת חלופות לאופן הטיפול הנוכחי
באריזות

0 31/12/2020

תכנית שנתית

צמצום עלויות

ירידה בעלות שנתית בפינוי
אריזות

הגברת פיקוח והגדלת כמות הקנסות על מפרי חוק

0 31/12/2020

תכנית שנתית

כמות הדוחות שתינתן

הגדלת מספר הדוחות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

פיקוח ואכיפה

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3192

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1938000750נקיון מבני ציבור

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בתקציב
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
כולל א.בית
עמידה ביעדי תקציב
והפחתת עלויות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

575

3205
3206

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית פיתוח ההון האנושי
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

ניקיון

הקמת משקל ותחנת מעבר לטיפול בגזם ופסולת מוצקה

0 31/12/2020

כוח אדם

קליטת עובד למחלקה (פינוי אשפה)

0 31/12/2020

פיתוח ההון
האנושי

כנס העשרה לעובדי ניקיון מוס"ח

0 31/12/2020

הוצאות

תכנית שנתית

הוספת עובד למחלקה

איוש המשרה

תכנית שנתית

מס' כנסים

ביצוע  2כנסים בשנה

החברה הכלכלית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תקן קיים בתהליך קליטה

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3204

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
הקמת התחנה
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
מתבצע עי החברה הכלכלית
הקמת תחנה

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

חינוך,

פארק עירוני
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216

576

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית
שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה ,הלמידה
וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא
יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא
יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

שמירה על פעילות הפארק כמרחב פתוח ללא הפעלת
מתקנים-בהתאם למדיניות

25/03/2020

תושבים כללי

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

הכנסות מפארק

-150 31/12/2020

1246100410

הכנסות מפארק

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

הכנסות

הכנסות מחי פארק

-300 31/12/2020

1246101410

הכנסות

הכנסות מעמלות כרטיסי אשראי פארק

0 31/12/2020

1246101411

הכנסות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שכר עובדי פארק עירוני

1050 31/12/2020

1746100110

הכנסות מחי
פארק
עמלות כרטיסי
אשראי פארק
שכר פארק
עירוני

הכנסות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום שעות נוספות פארק עירוני

140 31/12/2020

1746100130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא

כוח אדם

תשלום רכב עובדים פארק עירוני

120 31/12/2020

1746100140

רכב עובדים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים פארק עירוני

0 31/12/2020

1746100210

זמניים פארק

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום חשמל פארק

130 31/12/2020

1746100430

חשמל פארק

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תשלום חשבון מים

870 31/12/2020

1746100432

מיים

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

יצירת מרחב ציבורי נקי
ובריא
הטמעת טכנולוגיות חדשות חשמל
לשיפור חזות העיר
הטמעת טכנולוגיות חדשות מים
לשיפור חזות העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

577

3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232

578

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות רכש
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכש
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
רכש
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
תחזוקה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פתיחת ריאות ירוקות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים חדשות בעיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים
תחזוקה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
ביטחון וחירום
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
ובריא
תושביה ובאיה
ניקיון
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכש
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כוח אדם
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כוח אדם
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כוח אדם
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כוח אדם
יצירת מרחב ציבורי נקי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
ובריא
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות פרסום
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת שיטות מקיימות תחזוקה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לטיפוח הטבע במרחב
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
העירוני
הטמעת שיטות מקיימות קהילה,
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
תרבות ,פנאי
לטיפוח הטבע במרחב
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
וספורט
העירוני
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת טכנולוגיות חדשות תחזוקה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לשיפור חזות העיר
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מס' סעיף
תקציבי
1746100470

שם סעיף
תקציבי
פארק ציוד
משרדי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית

משימה

תאריך לביצוע

רכישת ציוד משרדי

0 31/12/2020

רכישת כיבוד

0 31/12/2020

1746100511

רכישת חומרים

120 31/12/2020

1746100720

חומרים פארק

העסקת קבלנים לעבודה שוטפת

410 31/12/2020

1746100750

קבלנים פארק

הוצאות

העסקת קבלן גינון

850 31/12/2020

1746100752

גינון פארק

הוצאות

תכנית שנתית

כיבוד פארק

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום שמירה ואבטחה בפארק

0 31/12/2020

1746100753

שמירה פארק

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום קבלן לנקיון פארק

1050 31/12/2020

1746100754

נקיון פארק

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רכישות מיוחדות בהתאם לצורך

15 31/12/2020

1746100930

רכישות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תשלום שכר צוות פינת חי

570 31/12/2020

1746101110

צוות פינת חי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום שעות נוספות צוות פינת חי

65 31/12/2020

1746101130

תשלום אחזקת רכב פינת חי

50 31/12/2020

1746101140

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום שכר צוות פינת חי

80 31/12/2020

1746101210

שעות נוספות
צוות פינת חי
אחזקת רכב
פינת חי
צוות פינת חי

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

פירסום פעילויות

0 31/12/2020

1746101550

פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקה פינת חי

180 31/12/2020

1746101742

אחזקה פינת חי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

פעילות חינוכית והפעלות חי פארק

95 31/12/2020

יציאה למכרז ושדרוג ראשי מערכת ( 7יח')

340 31/12/2020

 1746101751פעילות חינוכית
והפעלות חי
פארק
 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' משתתפים סה"כ
בשנה בפעילויות
הפארק מתקציב זה
מס' ראשי מערכת
שהוחלפו

יש להוסיף מספר
משתתפים רצוי לשנת
2020
החלפת  7ראשי מערכת

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מופיע סעיף זהה גם באגף ביטחון  -אצל בטחון ,חירום ובטיחות
מי התקציב אמור להיות?

שירות והסברה

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

עובדי עירייה

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

40-62 ,18-40

שכונות מרכז

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
נוער ,תושבים
12-18
כללי
0-120
תושבים כללי

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3217

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז
שכונות מרכז

579

3234
3235
3236
3237
3238

3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת שיטות מקיימות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לטיפוח הטבע במרחב
העירוני
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה הטמעת שיטות מקיימות
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לטיפוח הטבע במרחב
ושמורים לרווחת כלל התושבים
העירוני
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
לשיפור חזות העיר
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת שיטות מקיימות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לטיפוח הטבע במרחב
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
העירוני
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
כפר סבא עיר של חינוך,
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
תרבות ,ספורט ומדע –
ומספקת מענים מגוונים,
עדכניים ועשירים לכלל
האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
לשיפור חזות העיר
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
הטמעת טכנולוגיות חדשות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
לשיפור חזות העיר
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שירותים וטרינריים
3246

580

הטמעת שיטות מקיימות
לטיפוח הטבע במרחב
העירוני

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה

החלפת מיולים חשמליים

35 31/03/2020

רכש

שולחנות למנגלים  -החלפת  12יח' מתוך 24

150 30/06/2020

 22770032757פארק עירוני

בינוי ושיפוץ

הקמת פארק אתגרים

50 30/06/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

בינוי ושיפוץ

הקמת חדר חושך

150 30/06/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

שדרוג מתחם בחי פארק

50 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

תוספת כיתות לימוד ( 2יח') בשיתוף אגף חינוך

250 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

מס' כיתות לימוד
שהוקמו

בינוי ושיפוץ

חידוש הפעלת מתחם המים

1000 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

הקמת גינה מוזיקלית

100 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

הקמת מסלול קולי בחי פארק

80 30/06/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

הקמת גן מדע אי ביי בשיתוף אגף קיימות וחדשנות

1000 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

הקמת מסלול הליכה על רצועות סקייט-ליין

30 31/03/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

חינוך

הרחבת פעילות מרכז ישי

100 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
מס' ימי פעילות בשבוע

כוח אדם

מדריך טבע עירוני

100 31/12/2020

 22770032757פארק עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז ביצוע

הכנסות

הכנסות מקנסות וטרינר אגף הכנסות

0 31/12/2020

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 22770032757פארק עירוני

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
מס' מיולים חשמליים
תכנית שנתית
שהוחלפו

הוצאות

תכנית רב שנתית

מס' שולחנות למנגלים
שהותקנו

התקנת  12שולחנות
מנגלים

תכנית שנתית

סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב
סיום פרוייקט בלו"ז
ותקציב

הפעלת המתחם לפי לו"ז

תושבים כללי

הפעלת המתחם לפי לו"ז

תושבים כללי

0-120

הפעלת המתחם לפי לו"ז

תושבים כללי

0-120

הקמת  2כיתות לימוד

1214300420

קנסות וטרינר
אגף הכנסות

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

0-120

שכונות מרכז
שכונות מרכז
שכונות מרכז

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער ,תושבים
כללי

שכונות מרכז

הפעלת מתחם המים לפי
לו"ז ותקציב
הפעלת המתחם לפי לו"ז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הפעלת המתחם לפי לו"ז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

הפעלת המתחם לפי לו"ז

קיימות וחדשנות

הפעלת המתחם לפי לו"ז
הוספת יום פעילות בשבוע באחריות מוטי  -חלק מהתקציב יהיה
מאגף חינוך יש לעדכן תקציב למשימה זו
 -סה"כ יומיים

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך

 100%ביצוע  -איוש משרה
ובניית סרגל פעילות

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,קיימות
וחדשנות

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער ,תושבים
כללי
הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער ,תושבים
כללי

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3233

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
החלפת  2מיולים חשמליים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שכונות מרכז
שכונות מרכז

עמידה ב 100% -ומעלה
בצפי הכנסות

581

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תברואה

השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת

1900 31/12/2020

תברואה מונעת
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254

582

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה יצירת מרחב ציבורי נקי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים ובריא
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תברואה

לכידת ,עיקור וסרוס חתולים

200 31/12/2020

14001

תבר עיקור וסרוס
חתולים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' חתולים מטופלים

תברואה

טיפול וניטור נמלת האש

334 31/12/2020

14006

תבר תברואה
ומזיקים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
ברמה של  90%לפחות

תברואה

חיסון טוואי התהלוכה (עצי אורן)

51 31/12/2020

14006

תבר תברואה
ומזיקים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' עצים

תברואה

ניטור יתושים בתעלות ברחבי העיר

35 31/12/2020

14006

תבר תברואה
ומזיקים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
ברמה של  90%לפחות

רכש

חומרים להדברת מזיקים

50 31/12/2020

1715000720

חמרים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
ברמה של  90%לפחות

פ.האכלה לחתולים

תברואה

הדברות מזיקים

330 31/12/2020

1715000750

הדברות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
ברמה של  90%לפחות

הדברה +טיפול בזיהום אויר

תברואה

תשלום לאיגודי ערים  -הדברת מזיקים

170 31/12/2020

 1715000830איגודי ערים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
ברמה של  90%לפחות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

טיפול ב 1000חתולים

טיפול ב 1200עצים

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אגף חזות העיר

מס'
משימה
3247

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1923000810השתתפות
בתקציב מח
וטרינרית
משותפת

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בזמני תקן טיפול ועמידה בזמני תקן
תכנית שנתית
ברמה של  90%לפחות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

583

אגף אחזקה ותפעול

אגף אחזקה ותפעול
אגף אחזקה ותפעול אחראי על ביצוע של מדיניות העיריה בתחום תחזוקת התשתיות הפיזיות
בעיר ,תחזוקת מבני העיריה ,בתי הספר ,גני הילדים ,מקלטים ,מועדוני נוער ,כבישים מדרכות,
סימונים ,תמרורים ,ביובים ,ניקוזים ,עמודי חשמל רמזורים ,מגרשי ספורט ועוד .האגף מטפל בכ-
 45,000קריאות מוקד בשנה.
האגף מונה ארבע מחלקות:
■ מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור ,מטפלת בפניות אחזקה ואחזקה מונעת ,בכלל מבני
העיריה ובנושאים שוטפים במוסדות החינוך וגני הילדים.
■ מחלקת חשמל ומיזוג אויר ,מטפלת בפניות אחזקת חשמל ,בתחזוקת רמזורים ,תאורת רחוב,
כלל עבודות החשמל במבני העיריה ,מיזוג אויר במוסדות בתי ספר וגני הילדים.
■ מחלקת רכב אחראית על תחזוקת כלי הרכב של העירייה ,תחזוקת שטחים פתוחים ,מתן
שירות למח' אירועים ולכלל מחלקות העיריה ,איסוף וחלוקת ציודים לבתי ספר ,גנים ובתי אבלים.
■ מחלקת עבודות ציבוריות ,עוסקת בטיפול ותיאום כל עבודות הפיתוח המתבצעות בעיר ,כולל
טיפול ואחזקה של מערכות הניקוז במשך כל השנה ,תיאום עבודות חפירה והכנות לוגיסטיות
לאירועים בעיר .בנוסף ,מתחזקת המחלקה באופן שוטף כבישים ומדרכות ברחבי העיר.

584

ספר תכנית עבודה
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יעדי היחידה לשנת :2020
שיפור השירות הניתן בתחום תפעול
ואחזקת מוסדות והמרחב הציבורי
מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע
פיתוח המרחב הציבורי
קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחסכונית
במשאבים
הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות
עם בעלי עניין נוספים בארגון
מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים
התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות

585

הנהלת אגף

3255
3256
3257
3258
3259

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

כוח אדם

תשלום שכר

830 31/12/2020

1741000110

שכר

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

30 31/12/2020

1741000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

100 31/12/2020

1741000140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

רכש

הוצאות שונות -כיבוד שנתי

10 31/12/2020

1741000780

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

רכש

הוצאות שונות -ציוד משרדי/וחלפים -סורק/מדפסת/
מכונת צילום -מקצועי שולחני+ביגוד ייצוגי עובדי אגף-
שטח

30 31/12/2020

1741000780

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

חשמל
3260
3261
3262
3263
3264

586

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

רכש

רכישת חלפים ואביזרים בתחום החשמל לצורך תיקונים-
קריאות מוקד ובלאי שוטף

חשמל

אחזקת מזגנים מרכזיים -שוטף .שריון חוזה תחזוקה
שנתית -קבלן -תחזוקה למיזוג אולמות גדולים 12 -מערכות
מיזוג גדולות -שירות וחלפים +תיקונים בלתי צפויים.
תיקוני מזגנים -כלל מוסדות העירייה -שוטף .שריון חוזה 300 31/12/2020
תחזוקה שנתית -שוטפת ושבר ל 4,000מערכות מזגנים
מפוצלים במוסדות חינוך וגני ילדים לפי תכנית העבודה
31/12/2020
מיזוג במוסדות שאינם חינוך -תב"ר

חשמל
חשמל
חשמל

תיגבור מיזוג -מוסדות חינוך -תב"ר

סורק-מדפסת-מכונת צילום-מקצועי
שולחני + ,חלפים לציוד משרדי -טונרים
וכד' + )₪ 10,000( -ביגוד ייצוגי לעובדי
האגף -שטח (.)₪ 20,000

200 31/12/2020

 1098003421אחזקת חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן
לקריאות מוקד

עמידה בתקציב ,ירידה
בכמות קריאות חורגות

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

150 31/12/2020

 1098003750אחזקת מזגנים
מרכזיים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בזמני
תקן לקריאות מוקד

תיקוני מזגנים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בזמני
תקן לקריאות מוקד

שירות והסברה

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

מיזוג במוסדות
עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

שירות והסברה

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

תגבור מיזוג
מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

תיקוני מזגנים
מפוצלים -אחזקה
שוטפת
תיקוני מזגנים
מפוצלים -אחזקה
שוטפת

ביצוע ,עמידה בתקציב,
ירידה בכמות קריאות
חורגות
ביצוע ,עמידה בתקציב,
ירידה בכמות קריאות
חורגות
ביצוע הובלה והתקנת
מזגנים ,קבלנים זוכים-
סופר מיזוג ,שירות הוגן
ביצוע הובלה והתקנת
מזגנים ,ניקוי יסודי 300-
מזגנים -טרם פתיחת שנת
הלימודים  .2021קבלנים
זוכים -סופר מיזוג ,שירות
הוגן

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,שירות
והסברה

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה ,ילדים ,הגיל
הרך ,נוער

רחבי העיר

2,896 31/12/2020

1811000752
תקציב אגף
החינוך
45008
53012

ספר תכנית עבודה
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מערכות מיזוג ישנות -מעל 20שנה .יש
להעביר סעיף תב"ר זה למח' חשמל 2207

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

587

3266

3267
3268
3269
3270

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חשמל

הגדלת חיבור חשמל בגני ילדים

281 31/12/2020

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חשמל

שדרוג לוחות חשמל במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

675 31/12/2020

תב"ר חדש

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

חשמל

תיקוני חשמל במוסדות שאינם חינוך -קריאות שבר
ותיקונים יזומים -קבלן זוכה

150 21/12/2020

45005

חשמל במוסדות
עירייה

תיקוני חשמל במוסדות חינוך -קריאות שבר ותיקונים
יזומים -קבלן זוכה

350 21/12/2020

תב"ר חדש

שדרוג חשמל
במוסדות חינוך

הוצאות

תשלום חוזה ( )IPIקיים  -לתחזוקת תאורת רחוב

2,272 31/12/2020

 1743000750עבודות קבלניות
תאורה

הוצאות

תכנית שנתית

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
חשמל
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
חשמל
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
בר קיימא
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

 2019תב"ר מוס"ח ושאינם חינוך-₪ 500,000

כלל העירייה

אחוז עמידה בזמני תקן ביצוע ועמידה בתקציב
לקריאות מוקד

תחזוקת תאים סולאריים -חוזה אחזקה שנתית +נ יקוי
פנלים וחלפים

120 31/12/2020

 2130042750גגות סולאריים

הוצאות

תכנית שנתית

בטיחות

סקר -יציבות עמודי תאורה

502 31/12/2020

45010

מאור רחובות
החל מ 2020

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

חשמל

תיקון ותחזוקת רמזורים ברחבי העיר

760 31/12/2020

1744100750

עבודות קבלניות
רמזורים

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמני תקן ביצוע ועמידה בתקציב
לקריאות מוקד

3272

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
בטיחות
שיפור השירות הניתן
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתפעול ואחזקת מוסדות
תושביה ובאיה
והמרחב הציבורי

588

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

 2019תב"ר מוס"ח ושאינם חינוך-₪ 500,000

כלל העירייה

שירות/תפוקה

3271

3274

שדרוג חשמל
במוסדות חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

דרוש -בטיחות ,התיישנות ,העדר יעילות
דרושה ,ועומס צרכנים קיים.

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,הנדסה,
ועד הורים ,חינוך ,תכנון אסטרטגי
ושיתופיות

תחזוקה/עמידה בתקציב

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3273

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

מס' סעיף
תקציבי
תב"ר חדש

שם סעיף
תקציבי
שדרוג חשמל
במוסדות חינוך

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
הגדלות חיבורי חשמל
תכנית שנתית
נדרשות

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
הפרוייקט דרוש בשל הגדלת מס' רב של אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום
ביצוע ועמידה בתקציב
צרכנים בגנים -עומס חשמל 2019- .תב"ר ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,הנדסה,
ועד הורים ,חינוך ,תכנון אסטרטגי
מוס"ח ושאינם חינוך₪ 500,000 -
ושיתופיות

חזות העיר
חב' ב.ד.ט.ח חוזה אחזקה שנתית  90,084הנהלת העירייה  ,לשכת מנכ"ל
 .₪הוצאות נוספות  2,106 2019-ש"ח-
ניקוי פנלים -₪ 11,752 ,החלפת ממיר .צפי
 2020בהוספת תיקונים/חלפים=30,000
₪
המשימה דרושה בדחיפות בשל התיישנות
העמודים ברחבי העיר אשר לא נסקרו
במשך שנים רבות .בטיחות ממדרגה
ראשונה.
חזות העיר

0-120

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
מבוגרים ,הורים,
אנשים עם מוגבלות,
אוכ' דתית ,עובדי
עירייה
0-120
הגיל הרך ,ילדים,
נוער ,צעירים,
מבוגרים ,הורים,
אנשים עם מוגבלות,
אוכ' דתית ,עובדי
עירייה
תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

רחבי העיר

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי
עובדי עירייה

רחבי העיר

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

תשלום צריכת חשמל רחובות

3,700 31/12/2020

 1743000760צריכת חשמל
רחובות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע תשלומים ללא
חריגה מלו"ז

ביצוע תשלומים ללא
חריגה מלו"ז

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החלפת עמודי תאורה רקובים לפי תוצאות סקר ,קריאות
מוקד ולפי קריאות יזומות

1,900 31/12/2020

מאור רחובות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן
לקריאות מוקד

עמודי תאורה תקינים.
עמידה בתקציב

חזות העיר

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

45006

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3265

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

589

3276
3277
3278
3279
3280

3281
3282
3283
3284

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

רכש

כלי עבודה וחלפים מתכלים

4 31/12/2020

תשלום עבור צריכת חשמל רמזורים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
אירועים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
בטיחות
פיתוח המרחב הציבורי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
הסעות ושינוע
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

מנהל כספים

עובדי עירייה

100 31/12/2020

1744100760

חשמל רמזורים

הוצאות

תכנית שנתית

ע"פ צריכה

ע"פ צריכה

תיקוני עמודי תאורה ושלטים מוארים לאחר תאונות דרכים 250 31/12/2020

1743000751

קישוטי לדים

200 31/12/2020

סעיף חדש

תיקון עמודי
תאורה ושלטים
מוארים
תאורת לד אירועי
לאום

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

עמודים/רמזורים /תאורה
תקינים לאחר תאונות
דרכים .עמידה בתקציב
ביצוע ועמידה בתקציב

בטיחות בדרכים  -תאורת זומבי לד למעברי חציה

80 31/12/2020

45007

הצטיידות בכלי רכב לצורך שימוש שוטף לצורך מענה-
פעולות/משימות מחלקה יזומות ,וטיפול בקריאות מוקד

57 31/12/2020

תב"ר חדש

בקרת תנועה
ורמזורים
הצטיידות כלי
רכב

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ועמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

הנדסה ,בטחון ,חירום ובטיחות

הוצאות

תכנית שנתית

שימוש שוטף לצורך
מענה לקריאות שבר,
ופעולות /משימות
מחלקה יזומות

ביצוע ועמידה בתקציב

חזות העיר

הכנסות

הכנסות  -החזר מחברת בטוח

-80 31/12/2020

 1243000540החזר מחברת
בטוח

הכנסות

תכנית רב שנתית

דרוש סעיף חדש -שוטף

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3275

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1743000740כלים מכשירים
וציוד

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
כלים מתאימים
תכנית שנתית
ובטיחותיים לחשמלאים

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
עמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי
רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תרבות

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

עובדי עירייה

רחבי העיר

מנהל כספים

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום משכורת ושכר משולב

750 31/12/2020

1743000110

משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

45 31/12/2020

 1743000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

80 31/12/2020

 1743000140אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

עבודות ציבוריות
3285
3286

590

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

סימון כבישים קבלני

1,880 31/12/2020

22002

סימון כבישים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב

פיתוח
ותשתיות

עבודות קרצוף ריבוד כבישים

4,328 31/12/2020

47017

קרצוף רבוד החל
מ 2020

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ועמידה בתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תכנית העבודה מותנית באישור מח'
תשתית ,מפעל המים ,תאגיד הביוב ,מח'
תנועה ,ועוד .התקציב המבוקש נתון
לשינויים ע"פ החלטת מנכ"ל.

הנדסה ,בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה,
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

591

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

פיתוח
ותשתיות

תיקונים והשלמת גרנוליט ברחבי העיר

100 31/12/2020

בטיחות

ביצוע התקנים בטיחותיים

350 31/12/2020

47015

3289

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

שדרוג מדרכות

1,598 31/12/2020

47018

שדרוג מדרכות
החל מ2020

3290

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

שיפוצי כבישים ומדרכות ברחבי העיר

2,000 31/12/2020

47019

פיתוח
ותשתיות

תיקוני שיש ובטון וצביעת עמודי תאורה ברחבי העיר

400 31/12/2020

47012

ניקיון

ניקוי ציורי גרפיטי ברחבי העיר

100 31/12/2020

סעיף חדש

שיפוץ כבישים
ומדרכות החל מ
2020
בטונים שיש
וצביעת עמודי
תאורה
ניקוי ציור גרפיטי

3293

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ותשתיות

שדרוג מדרכות בגנים ציבוריים -גן גלר וגן גיבורי ישראל

600 31/12/2020

47014

3294

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

רכש

רכישת חומרי עבודה מתכלים לצורך ביצוע עבודות
בדרכים/מדרכות

220 31/12/2020

 1742000720דרכים ומדרכות
חומרים

הוצאות

1,800 31/12/2020

 1742000750עבודות קבלניות
דרכים ומדרכות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

3288

3291
3292

3295
3296

3297

592

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
פיתוח המרחב הציבורי
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחזוקת מרחב ציבורי -מדרכות וכבישים -שריון חוזה
פיתוח
שנתי 2 -קבלנים זוכים -א.ד .שרגא ,ולאור עבודות עפר
ותשתיות
ופיתוח
הסעות ושינוע הצטיידות בכלי רכב לצורך שימוש שוטף לצורך מענה-
פעולות/משימות מחלקה יזומות ,וטיפול בקריאות מוקד
רכש

רכישת ציוד מיוחד  -עזר מחלקתי/ביגוד מקצועי לעובד
לצורך ביצוע משימות מקצועיות

מס' סעיף
תקציבי
47013

שם סעיף
תקציבי
עבודות גרנוליט

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
עמידה בתקציב
תכנית שנתית

התקני בטיחות
בדרכים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ויעדים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ויעדים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה ביעדי חוזה
וטיפול בקריאות מוקד

עמידה בלוחות זמני
קריאות ובתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

טיפול בכיכר העיר
ובקריאות שבר/מוקד
ברחבי העיר
טיפול בכיכר העיר
ובקריאות שבר/מוקד
ברחבי העיר

עמידה בלוחות זמני
קריאות ובתקציב

עבודות על פי צורך במסגרת הצעות מחיר הנדסה ,בטחון ,חירום ובטיחות ,שירות תושבים כללי
והסברה

עמידה בלוחות זמני
קריאות ובתקציב

שדרוג מדרכות
במתחמי גנים
ציבוריים

הוצאות

תכנית שנתית

שדרוג שבילי הליכה/
טיפול ומענה לקריאות
מוקד

עמידה בלוחות זמני
קריאות ובתקציב

תכנית שנתית

שימוש שוטף לצורך
מענה לקריאות שבר,
ופעולות יזומות
תחזוקה מיטיבית של
המרחב הציבורי

ביצוע ועמידה בתקציב

הנדסה ,בטחון ,חירום ובטיחות ,שירות תושבים כללי
דרוש הגדלת תקציב בסך -₪ 20,000
בשל הגדלת ש.צ.פ .וכ  100קריאות מוקד והסברה
שטרם טופלו .ע"פ כ 350 -קריאות שבר
 40 ,2019ימי עבודת קבלן בשווי 2,400
 ₪ליום( .כ 8 -קריאות ביום)
תושבים כללי
הנדסה ,חזות העיר
דרוש תקציב לביצוע 2 -גנים ציבוריים-
שבילים .גן גלר ,₪ 350,000 -גן גיבורי
ישראל ,₪ 250,000 -קיימת נסיגה
מהותית בשימור הקיים ונדרש שדרוג
מקיף (תב"ר  )2019לא נפתח
תושבים כללי

0-120

עמידה ביעדי קריאות
ותקציב

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ביצוע ועמידה בתקציב

עובדי עירייה,
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

244 31/12/2020

תב"ר חדש

4 31/12/2020

 1742000930ציוד מיוחד

הצטיידות כלי
רכב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שימוש שוטף לצורך
מענה לקריאות שבר,
ופעולות /משימות
מחלקה יזומות
ציוד עזר מחלקתי דרוש אספקה ועמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

אחזקה ותפעול ,הנדסה ,בטחון ,חירום תושבים כללי
ובטיחות ,כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

ביצוע משימות ע"פ החלטות ועדת
תנועה ,מעקות ,עמודי חסימה ,אביזרי
בטיחות ,וכד'.
תושבים כללי
הנדסה
תכנית העבודה מותנית באישור מח'
תשתית ,מפעל המים ,תאגיד הביוב ,מח'
תנועה ,ועוד .התקציב המבוקש נתון
לשינויים ע"פ החלטת מנכ"ל.
עבודה מול מכרז 2 ,קבלנים זוכים -תיקוני הנדסה ,בטחון ,חירום ובטיחות ,שירות תושבים כללי
והסברה
שבר -קריאות מוקד ,ותיקונים יזומים

עובדי עירייה

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3287

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
על סמך שנת 2019
עמידה בתקציב ויעדים

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

593

3299

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

פיתוח המרחב הציבורי

בטיחות

העלאת בטיחות המרחב הציבורי על ידי התקנים מיוחדים

100 31/12/2020

ניקוז

ניקוי ושטיפת כלל הניקוזים ותעלות בעיר

500 31/12/2020

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה פיתוח המרחב הציבורי
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

הוצאות

עמידה בתקציב ועמידה
ביעדים

מתוכנן קיום מכרז לטובת הסדרת
התחום המצריך מימון נוסף לנושא מיגור
השורשים בקווים ,לשם ניקוי הרשת
באופן יעיל ותקין .בנוסף ,הש.צ.פ .העירוני
גדל ,כדוגמת -כ.ס.50 .
הצורך בעקבות הנחיה לתקצב העדרות
יזומה /מחלה של עובדת הניקיון .יבוצע
בהצעת מחיר או במחירי מכרז מחלקת
ניקיון

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי ,עובדי 0-120
עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

רחבי העיר

3301

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

ניקיון

גיבוי ניקיון למשרדים בעת היעדרות עובדת ניקיון

5 31/12/2020

סעיף חדש

שריון ניקיון
משרדים

הוצאות

תכנית שנתית

הזמנת ניקיון

ביצוע ועמידה בתקציב

3302

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה התייעלות מקצועית
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות
ושמורים לרווחת כלל התושבים

כוח אדם

תשלום משכורת ושכר משולב

1,580 31/12/2020

1742000110

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

160 31/12/2020

1742000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

120 31/12/2020

1742000140

אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

3303
3304

רכב
3305
3306
3307
3308
3309

594

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

התייעלות מקצועית
וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות
התייעלות מקצועית
וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות
התייעלות מקצועית
וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות
התייעלות מקצועית
וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות
התייעלות מקצועית
וחסכון פיננסי בביצוע
העבודות

רכש

רכישת דלקים לכלל רכבי העבודה ,רכבי הליסינג ,כלים
מכאנים כבדים וגנרטורים

הוצאות שונות תשלום רכבי ליסינג של עובדי עירייה

1,500 31/12/2020

 1096000531דלק

הוצאות

תכנית שנתית

3,100 31/12/2020

 1096000930ליסינג

הוצאות

תכנית שנתית

צריכה ממוצעת של
דלקים כ ₪ 120,000
לחודש
תשלום חודשי ללא
חריגה

עמידה בתקציב

דרוש הגדלת תקציב בשל גידול במס' כלי
הרכב  -ליסינג

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עמידה בתקציב

דרוש הגדלת תקציב בשל גידול במס' כלי
הרכב  -ליסינג

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

תחזוקה

מתן שירות תיקונים ותחזוקה של כלל הרכבים ברשות

700 31/12/2020

 1096000532תיקונים

הוצאות

תכנית שנתית

אספקת רכבים תקינים

ביצוע ועמידה בתקציב

תחזוקה

טיפול ותחזוקה באגרות רישוי לכלל הרכבים ,נגררים,
טרקטורונים וכו'

300 31/12/2020

 1096000533הוצ' טסט וביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

טיפולים בזמן ,עמידה
בתקציב.

טיפולים בזמן ,עמידה
בתקציב.

דרוש הגדלת תקציב בשל גידול במס'
כלי הרכב

30 31/12/2020

 1096000780שונות

הוצאות

תכנית שנתית

נסיעות

עמידה בתקציב

דרוש הגדלת תקציב בשל תוספת עובדים כלל העירייה
המאושרים לנסיעות בכבישי אגרה

הוצאות שונות תשלום כבישי אגרה ומנהרות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3298

מטרה עירונית

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1744000750עבודות קבלניות
בטיחות בדרכים
 1745000750עבודות קבלניות
ניקוז

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
העלאה ושיפור
תכנית שנתית
הבטיחות המרחבית
טיפול בקריאות מוקד
תכנית שנתית
היערכות לחורף

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
ביצוע ועמידה בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

595

3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322

596

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

חזות העיר

עבודת טרקטור חישוף עשבייה

40 31/12/2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
סעיפים תקציביים שהיו בעבר בחזות
עמידה בתקציב 1,600
העיר ומבקשים להעביר אותם לאגף
 ₪ליום
אחזקה ותפעול
סעיפים תקציביים שהיו בעבר בחזות
עמידה בתקציב 2,200
העיר ומבקשים להעביר אותם לאגף
 ₪ליום
אחזקה ותפעול
סעיפים תקציביים שהיו בעבר בחזות
עמידה בתקציב 1,600
העיר ומבקשים להעביר אותם לאגף
 ₪ליום
אחזקה ותפעול
סעיפים תקציביים שהיו בעבר בחזות
עמידה בתקציב 1,820
העיר ומבקשים להעביר אותם לאגף
 ₪ליום
אחזקה ותפעול
סעיפים תקציביים שהיו בעבר בחזות
עמידה בתקציב ₪ 600
העיר ומבקשים להעביר אותם לאגף
ליום
אחזקה ותפעול
דרוש סעיף תקציב שוטף חדש
טיפולים בזמן ,עמידה
בתקציב.

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

עובדי עירייה

רחבי העיר
רחבי העיר

עובדי עירייה

רחבי העיר

חזות העיר

עבודות שופל

53 31/12/2020

 1096000750נקיון שצפים

הוצאות

תכנית שנתית

 24ימי עבודה

חזות העיר

עבודות שונות לבובקט

16 31/12/2020

 1096000750נקיון שצפים

הוצאות

תכנית שנתית

 10ימי עבודה

חזות העיר

משאיות פסולת

19 31/12/2020

 1096000750נקיון שצפים

הוצאות

תכנית שנתית

 10ימי עבודה

חזות העיר

עבודת חירמוש  +פועל

24 31/12/2020

 1096000750נקיון שצפים

הוצאות

תכנית שנתית

 40ימי עבודה

30 31/12/2020

סעיף חדש

מכרז הובלות

הוצאות

תכנית שנתית

שירותי הובלות ברחבי
העיר ואזור המרכז

כוח אדם

תשלום שכר למנהל רכב

1,850 31/12/2020

 1096000110שכר למנהל רכב

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום שעות נוספות

350 31/12/2020

 1096000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים

95 31/12/2020

 1096000140אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום גילום מס הכנסה

150 31/12/2020

1096000141

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

מיצוב כוח האדם באגף
והגדרת תפקידים

כוח אדם

תשלום שכר

0 31/12/2020

 1096000210שכר

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

פירי לוי

עובדי עירייה

רחבי העיר

רכש

רכישת משאית עם מנוף חשמל

350 31/12/2020

תב"ר חדש

הצטיידות כלי
רכב

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

דרוש בשל התיישנות המשאית והמנוף
הקיים -שנת ייצור 1997

עובדי עירייה

רחבי העיר

רכישת טרקטור מנוף לעבודה בגבהים ,דגלול ,סופות ועוד480 31/12/2020 ...

תב"ר חדש

הצטיידות כלי
רכב

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

דרוש בשל התיישנות טרקטור קיים -שנת חזות העיר ,תרבות ,כלל העירייה
ייצור  1975מיושן.

עובדי עירייה

רחבי העיר

הסעות ושינוע מכרז למתן שירותי הובלה פנים וחוץ ארגוני

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
רכש
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

גילום מס הכנסה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3310

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1096000750נקיון שצפים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
 25ימי עבודה
תכנית שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

597

3324

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

רכש

רכישת  2קטנועים חשמליים לפקחי העירייה

50 31/12/2020

רכישת טרקטורון עבור שירות לרשות הספורט

50 31/12/2020

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכש
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תב"ר חדש

הצטיידות כלי
רכב

הוצאות

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

פיקוח ואכיפה

עובדי עירייה

רחבי העיר

רשות הספורט

עובדי עירייה

רחבי העיר

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3323

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
תב"ר חדש

שם סעיף
תקציבי
הצטיידות כלי
רכב

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית תשלום ללא חריגה
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

גיל

אזור גיאוגרפי

תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור
3325

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

3326

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכש
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
שיפור השירות הניתן
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
בטיחות
לתפעול ואחזקת מוסדות
תושביה ובאיה
והמרחב הציבורי

3327
3328

3329

3330
3331
3332
3333

598

תחזוקה

תחזוקת כלל המעליות במוסדות העירוניים ומוסדות חינוך390 31/12/2020 -
 33מעליות

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

תחזוקה

חוזה קבלן -עבודות אחזקה במוסדות העירייה -א.ע .אשנב 2,316 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

 65מקלטים

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחזוקה

איתור נזילות מים /פיצוצים לכלל מוסדות העירייה -ע"פ
קריאות מוקד/דיווחי מוסדות 2 -ספקים ע"פ הצעות מחיר

20 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

 158מקלטים בתוך  175 120מסננים תקינים
מוסדות מתוחזקים ע"י במקלטים
בית אל 17 .מערכות
ע"י שלבי
איתור נזילות /עמידה
איתור נזילה
בתקציב

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

רכש

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
רכש
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ניקוז
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
רכש
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

118 31/12/2020

תחזוקת מקלטים ציבוריים שוטפת-מקלטים -תיקוני
שבר -החלפת מנורות,צביעה -צבע פולט אור,רכישות ציוד
לתיקונים/החלפות ,שילוט ,וכד' -בהתאם לפקע"ר
תחזוקה שוטפת לפי חוק פקע"ר למערכות סינון במקלטים111 31/12/2020 .
תחזוקה ע"י חברת בית אל ,וחברת שלבי

תסקיר מהנדס בודק דו ביצוע -דמי שירות בדיקות קיים פער הוצאה קבועה של  .₪ 116,000כלל העירייה
שנתי .בדיקות אחזקה ואחזקה חודשיות ,תסקירי דרוש הגדלת תקציב סעיף שוטף .גידול
של  5מעליות משנת  2019בנוסף לבלאי
מהנדס בודק דו שנתי,
חודשיות.
תיקונים קטנים ,ותיקונים מעליות קיימות.
גדולים בלתי צפויים.
כלל העירייה
ביצוע ועמידה בתקציב ביצוע ועמידה בתקציב
תקינות  65מקלטים
ציבוריים

רכישת כלים חומרים וצבע -לביצוע משימות שוטפות-
תיקונים ועבודות -קריאות מוקד /ויזומות-עובדי המח'

102 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

רכישות לצורך ביצוע
המשימות

רכישות ועמידה בתקציב

שכפולי מפתחות/צילינדר  /מאסטרים לגנים ומוסדות

8 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן
לקריאות מוקד

עמידה בתקציב

אחזקת ביוב/שאיבה ומשאבות

100 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן
לקריאות מוקד

עמידה בתקציב

אספקת ריהוט חצר -מוס"ח וציבור-אשפתונים/
ספסלים/פ.ישיבה/וכד'

43 31/12/2020

 1098003420תחזוקת מבני
עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בזמני תקן
לקריאות מוקד

עמידה בתקציב

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים כללי

0-120

עובדי עירייה

רחבי העיר

רחבי העיר

בטחון ,חירום ובטיחות ,הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בדיקה שנתית מפוחי עשן במקלטים גנ"י +בטחון ,חירום ובטיחות ,הנדסה
בתי"ס :חב' שלבי= ,₪ 16,920חב' בית
אל= .₪ 94,000סה"כ= .₪ 110,920

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כלל העירייה

 2019חב' אינפרטק= ,₪ 12,000חב'ארגון עובדי המים=  .₪ 5,000כ1,800 -
 ₪כולל מע"מ לבדיקה .דרוש הגדלת מימון
למשימה זו בשל גידול המוסדות והשצ"פ-
עלייה בכמות נזילות/פיצוצים.
ספק -די איי ויי (כולל קל וחומר) -רכישות כלל העירייה
מסגרת .₪ 101,500=2019
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

עובדי עירייה
תושבים כללי

בין  6-8משאבות בשנה ע"ס  ,2019דרוש בתי ספר ,גני ילדים ,הנדסה ,החברה
הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי ,חינוך,
במקרים -משאבות שיצאו משימוש
קיימות וחדשנות
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,חזות העיר ,תושבים כללי
הנדסה

רחבי העיר
0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

599

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
שיפור השירות הניתן
לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי

בטיחות

בדיקת מהנדס חשמל והמצאת אישור ל  42בתי ספר ועוד
 185גני ילדים אחת לחמש שנים

20 31/08/2020

בטיחות

בדיקת מנדפים בבתי הספר  16יח'

5 31/08/2020

53012

בטיחות

בדיקות קרינה בבתי ספר  ₪ 1100ליח' אחת לחמש שנים

11 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

בטיחות

בדיקות קרינה בגני ילדים  ₪ 245ליח' אחת לחמש שנים

5 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

בטיחות

בדיקת מהנדס ליציבות מבנים/סככות/מנשאים תלויים
(מפתח של  ₪ 1500למבנה אחת לחמש שנים

100 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית רב שנתית

בטיחות

אישורי בטיחות  -יציבות עמודי תאורה (רק בבתי ספר)

147 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית רב שנתית

בטיחות

אישורי בטיחות למתקני משחק בבתי ספר ,בגני ילדים ,סינון 350 31/08/2020
חול רבעוני (חוזה א.ד)

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

תחזוקה

החלפה/הוספה חול בארגזים בגני ילדים  ,ובבורות קפיצה485 31/08/2020 -
בתי"ס +מילוי חול בחצר -ע"פ הצורך

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

 42אישורים בבתי ספר,
קיום  42אישורים
 185אישורים בגני ילדים,
למתקני משחק בבתי
ספר ,קיום  185אישורים  185אישורים בגני ילדים
למתקני משחק בגנים,
סינון חול בכל רבעון בכל
 185גנים
 230מוסדות חינוך -ארגזי  230מוס"ח * כ  4קוב= 920קוב (לפי
 230מוסדות חינוך-
+₪ 450מע"מ)=₪ 484,380
חול
ארגזי חול

תחזוקה

הצללות במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

978 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

תחזוקה

מתקני משחק -בתי ספר

1,180 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

חדשנות
ויזמות
תחזוקה

מערכות סולאריות -גני ילדים החלפת דוודים ואטמורים

50 31/12/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

החלפה ותחזוקה של ברזיות וקולרים במוס"ח לפי תכנית
עבודה

672 31/08/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

אספקה לפי דרישות
אספקה והתקנת
הצללות על פי צרכי בתי שהועברו ממח' חינוך
ספר וגנים
אספקה והתקנת מתקני אספקה לפי דרישות
משחקעל פי צרכי בתי שהועברו ממח' חינוך
ספר -משרד החינוך
ביצוע משימות ועמידה
בתקציב
ביצוע משימות ועמידה אספקת קולרים וברזיות
לשביעות רצון מח' חינוך
בתקציב

3335

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3336

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3337

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3338

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3339

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3340

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

3341

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה מעבר מתחזוקת שבר
לתחזוקת מנע
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים

3342
3343
3344
3345

600

מס' סעיף
תקציבי
53012

שם סעיף
תקציבי
שיפוצי מוס"ח

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית רב שנתית

הוצאות

תכנית רב שנתית

מדידית קרינה ב 42
בתי ספר

תכנית רב שנתית

מדידית קרינה ב 185
גני ילדים

בדיקת יציבות מבנים/
סככות ומתקני נשיאה
בגנים ובתי ספר
לפי מפתח של  10עמודי  42אישורים
תאורה בבית ספר

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית  220מוסדות חינוך

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
השנה -איך?
 100לחמש שנים
 220אישורים

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

 16מוסדות חינוך

 16אישורים

תב"ר

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

 84אישורים

בדיקות בלתי צפויות עקב שינויים
סביבתיים -אנטנות וחשמל.

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

 370אישורים

חינוך ,גני ילדים

בדיקות בלתי צפויות עקב שינויים
סביבתיים -אנטנות וחשמל .בחישוב 500
 ₪לבדיקה פרטנית.
חינוך
 500לחמש שנים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

ילדים ,נוער ,עובדי
עירייה

0-120

רחבי העיר

ילדים ,נוער ,תושבים 0-120
כללי

רחבי העיר

 681אישורים

תב"ר

בתי ספר

הפרש דרוש להוספת חול

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

רחבי העיר

כ ₪ 4,500 -לדוד .בין  10-12דוודים ,ע"ס גני ילדים ,חינוך
החלפות 2019
חינוך ,בתי ספר

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3334

תקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

601

3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה

עבודות /תיקוני אלומיניום במוס"ח -קבלן זוכה

100 31/12/2020

תחזוקה

עבודות /תיקוני מסגרות במוס"ח -ביצוע -קבלן זוכה.

272 31/12/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע משימות ועמידה ביצוע משימות ועמידה
בתקציב
בתקציב

טיפול במעבדות בחטיבות ותיכונים  -תיקונים במנדפים
בטיחות
כימיים+החלפת סננים /מפוחים ותיקונים
ביטחון וחירום איטום מקלטים

15 31/12/2020

53012

170 31/12/2020

48005

הוצאות

תכנית רב שנתית

ביטחון וחירום שדרוג חשמל במקלטים

984 31/12/2020

48005

הוצאות

תכנית שנתית

ביטחון וחירום איטום במוסדות שאינם חינוך -מקלטים שאינם ציבוריים

137 31/12/2020

48008

הוצאות

תכנית שנתית

קריאות מוקד ,תיקון
ועבודות איטום
קריאות מוקד ,תיקון
ושדרוג חשמל
קריאות מוקד ,תיקון
ועבודות איטום

פיצוצי מים ,תיקונים ,שדרוגים ,טיפול בתשתיות מים וביוב200 31/12/2020 -
קבלן זוכה

48008

פעולות שדרוג
ושיפוץ
שיקום מקלטים
ציבוריים
שיקום מקלטים
ציבוריים
שדרוג ותחזוקת
מבנים החל
מ2020
שדרוג ותחזוקת
מבנים החל
מ2020
שדרוג ותחזוקת
מבנים החל
מ2020
שיפוצי מוס"ח

הוצאות

תכנית שנתית

תחזוקה שוטפת

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב
ביצוע משימות ועמידה
בתקציב
ביצוע משימות ועמידה
בתקציב
ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

קריאות מוקד ועבודות
יזומות

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

קריאות מוקד ועבודות
יזומות

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

קריאות מוקד ועבודות
יזומות

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

קריאות מוקד ,תיקון
ועבודות איטום

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

תכנית שנתית

קריאות מוקד ,עבודה
יזומה וקריאות היטו

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

קריאות מוקד ,עבודה
יזומה וקריאות היטו

עמידה בתקציב

בהתאם לדו"ח
ק.בטיחות עירוני

ביצוע משימות ועמידה
בתקציב

תחזוקה
תחזוקה

ביצוע עבודות מסגרות במוסדות שאינם חינוך  -במועדון
פאטנק (נחשון ) 14

ניקוז

פיצוצי מים ,תיקונים ,שדרוגים ,טיפול בתשתיות מים וביוב300 31/12/2020 -
קבלן זוכה

53012

תחזוקה

איטום במוס"ח -מקלטים -בתי"ס וגנ"י

628 31/12/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

תחזוקה

תחזוקת מתקני משחק מוס"ח  -פעולות תפעול ותחזוקת
מתקני משחק ,וסינון חול בחצרות

650 31/12/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות

3357

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר
לתחזוקת מנע

בטיחות

סילוק מפגעי בטיחות -מסגרות מוס"ח-בהתאם לדו"ח ק.
בטיחות עירוני

200 31/12/2020

53012

בטיחות

הוצאות

תכנית שנתית

3358

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מעבר מתחזוקת שבר
לתחזוקת מנע

בטיחות

מיגון עמודים במוס"ח -בתי"ס וגנ"י

37 31/12/2020

53012

בטיחות

הוצאות

תכנית שנתית

3354
3355
3356

602

13 31/12/2020

48008

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

דרוש הגדלת תקציב בשל גידול צורך
בהחלפת סננים תקופתית

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18

רחבי העיר

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בטחון ,חירום ובטיחות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

חינוך ,גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון,
חירום ובטיחות

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון,
חירום ובטיחות

הגיל הרך ,ילדים,
נוער

,6-12 ,3-6
12-18

רחבי העיר

קבלן זוכה -עבודות אינסטלציה -דרוש
הגדלה בשל גידול בפיצוצי מים ובלאי
תשתיות ישנות
רשות הספורט
קבלן זוכה -עבודות אינסטלציה -דרוש
הגדלה בשל גידול בפיצוצי מים ובלאי
תשתיות ישנות

דרוש הגדלה עקב חידוש חוזה המחייב
הגדלת תקציב המשימות ,גידול במס'
הגנים ,ומשוב קבלנים בדרישתם הכספית
לביצוע המשימה
דוחות בטיחות  2019כללו הוצאות
מינימום  .₪ 300,000ע"פ דיווח מפקח,
דוחות בטיחות  2020שטרם נסתיימו-
ק.בטיחות -אומדנם גדול כ-פי 2- -כמות
המשימות/תיקוני ליקויים הדרושים.
בנוסף ,תקני הבטיחות גדלו.
בהתאם לדו"ח בדיקות קרינה -אישורי
בטיחות .ב  2019תיקון ליקוי= ₪ 3,000

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3346

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
53012

שם סעיף
תקציבי
שיפוצי מוס"ח

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
שנתית
ביצוע משימות ועמידה ביצוע משימות ועמידה
תכנית שנתית
בתקציב
בתקציב

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

603

3360
3361

3362
3363
3364
3365
3366
3367

604

מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
מעבר מתחזוקת שבר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
לתחזוקת מנע
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מעבר מתחזוקת שבר
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתחזוקת מנע
ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

בטיחות

תיקוני ליקויי דו"ח בדיקת קרינה במוסדות שונים

5 31/12/2020

תגבור צוותים -קבלן זוכה לעבודות מנע -בהתאם לדוחות
בטיחות
ק .בטיחות עירוני
הסעות ושינוע הצטיידות בכלי רכב לצורך שימוש שוטף לצורך מענה-
פעולות/משימות מחלקה יזומות ,וטיפול בקריאות מוקד
הוצאות שונות השתתפות העיריה בתשלום ועדי בתים

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
הוצאות שונות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה שיפור השירות הניתן
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים לתפעול ואחזקת מוסדות
והמרחב הציבורי
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה מיצוב כוח האדם באגף כוח אדם
על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים מטופחים והגדרת תפקידים
ושמורים לרווחת כלל התושבים

50 31/12/2020

53012

שיפוצי מוס"ח

הוצאות
הוצאות

475 31/12/2020

55 31/12/2020

 1098003422ועדי בתים

הוצאות

תשלום מים וביוב למוסדות

2,400 31/12/2020

 1098003772מים וביוב
למוסדות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון,
חירום ובטיחות
חינוך ,בתי ספר ,גני ילדים ,בטחון,
חירום ובטיחות

הגיל הרך ,ילדים,
נוער
הגיל הרך ,ילדים,
נוער
עובדי עירייה,
תושבים כללי

,6-12 ,3-6
12-18
,6-12 ,3-6
12-18
0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

רחבי העיר

תשלום משכורת ושלב משולב

2,230 31/12/2020

 1098003110משכורת ושלב
משולב

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום שעות נוספות

190 31/12/2020

 1098003130שעות נוספות

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום אחזקת רכב עובדים

170 31/12/2020

 1098003140אחזקת רכב
עובדים

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

תשלום שכר

80 31/12/2020

 1098003210שכר

הוצאות

תכנית רב שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

עובדי עירייה

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף אחזקה ותפעול

מס'
משימה
3359

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
53012

שם סעיף
תקציבי
בטיחות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף הערות
תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
שנתית
בהתאם לדו"ח בדיקות קרינה -אישורי
בהתאם לדו"ח בדיקות עמידה בתקציב
תכנית שנתית
בטיחות .ב  2019תיקון ליקוי= ₪ 3,000
קרינה -אישורי בטיחות
תכנית רב שנתית קריאות מוקד ,עבודה עמידה בתקציב
יזומה וקריאות היטו
ביצוע ועמידה בתקציב
שימוש שוטף לצורך
תכנית שנתית
מענה לקריאות שבר,
ופעולות /משימות
מחלקה יזומות
תשלום ללא חריגה
תשלום ללא חריגה
תכנית שנתית
תקציבית
תקציבית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

605

תאגידים עירוניים

תאגידים עירוניים
606

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

607

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ הינה חברה עירונית מוכרת ומאושרת על ידי אגף בכיר
לתאגידים עירוניים במשרד הפנים ומצויה בשליטתה של עיריית כפר סבא .החברה פועלת בתחומה
המוניציפאלי של העיר כפר סבא החל משנת  1991ומשמשת כזרוע ביצוע ארוכה של העירייה,
הפועלת בשלושה תחומים עיקריים :תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות ,ניהול
ותפעול של תחומים מוניציפליים שונים ,פיתוח עסקי ויזמות של פרויקטים עבור העיר ותושביה
וניהול ותפעול מנהלת עסקים עירונית.
החברה פועלת לפי מספר עקרונות מנחים:
■ אסטרטגיה :החברה הכלכלית מתחרה בזירה עסקית דינמית ,תוך שמירה על רלוונטיות לאתגרי
הרשות וחתירה לחדשנות וייזום.
■ תחרותיות עסקית :מהירות תגובה וביצוע ,יכולת ביצוע בעלויות שוק ,סינרגיה ומקסום ערך
בין יחידות החברה.
■ מקסום התשואה הציבורית :יצירת רלוונטיות לאתגרים העירוניים ,חיבור לצרכי התושבים
ובעלי העסקים בעיר ,מימוש הזדמנויות מחוץ לגבולות העיר.
■ חדשנות וייזום :חתירה לייזום והטמעת חדשנות בפעילויות החברה השונות ,שימוש
בפלטפורמות העירוניות להטמעת יישומים וטכנולוגיות ,יצירת רשת שותפים בינלאומיים.
■ מעטפת אנושית מקדמת :עידוד סקרנות אישית ,יצירת אתגרים מקצועיים ,דינמיות חברתיות
ופתיחות ארגונית.

608

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יעדי היחידה לשנת :2020
אכיפת החנייה  -גביית דו""חות וחובות.
ניהול חברות הגבייה.
ביצוע איכותי של המשימה ללא חריגות
בזמנים ובתקציב ובהפרעה מינימלית לתושב.
תוך טיפול מהיר ואיכותי בפניות התושבים.
חלוציות בחדשנות תחבורתית.
חלוציות בתחבורה חכמה.
יצירת מודל מניב מניהול מי נגר.
להגיע לאיפוס אנרגטי בתוך חמש שנים.
מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר.
מקסום נכסים.
מקסום שימוש בחניות קיימות.
עידוד ייצור חשמל נקי בקרב תושבים.
עיר אפס פסולת להטמנה.
פיתוח התע"ש.
פיתוח עתיר ידע.
קידום אכלוס נדל"ן מניב.
קידום ופיתוח מרחב עירוני.
קידום פיתוח כ.ס.50 .
קידום פרויקט קרית התקשורת.
קייטרינג בריא  -אספקת ארוחות למוסדות
חינוך.
שיפוץ בתים ,גינות עבור ועדי בתים.
תשתית תקשורת מתקדמת.
609

פיתוח עסקי
750 31/12/2020

3368

הפחתת פליטות באמצעות ייצור
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חשמל סולארי
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

בר קיימא

גגות סולארים  -התקנה ואחזקת מערכות סולאריות
לייצור חשמל על מבני ציבור ,קירוי מגרשי ספורט,
קירוי חניונים

3369

הפחתת פליטות באמצעות ייצור
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חשמל סולארי
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

בר קיימא

הכנסות מיצור חשמל גגות סולארים  -מוסדות עיריה -150 31/12/2020

3370

הפחתת פליטות באמצעות ייצור
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חשמל סולארי
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
הפחתת פליטות באמצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים הפחתת צריכת חשמל
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה תשתית תקשורת מתקדמת
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

בר קיימא

גגות סולארים  -התקנה ואחזקת מערכות סולאריות
לייצור חשמל  -שרות לתושב "חדש תחת השמש"

בר קיימא

החלפת תאורה לתאורת לד ,בציר מרכזי בן יהודה

31/12/2019

חדשנות
ויזמות

הקמת תשתית לעיר חכמה ,טבעת ראשונה בלבד

0 31/12/2020

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

13004

צבי

הוצאות

תכנית רב שנתית

הכנסות

תכנית רב שנתית

 1460000691הכנסות מיצור
חשמל סולרי
חברה כלכלית

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום ובטיחות,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי,
הנדסה ,ועד הורים ,חינוך ,לשכת מנכ"ל,
מחשוב ומערכות מידע ,מנהל כספים ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט ,שירות והסברה
תושבים כללי
אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום ובטיחות,
בתי ספר ,גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי,
הנדסה ,ועד הורים ,חינוך ,לשכת מנכ"ל,
מחשוב ומערכות מידע ,מנהל כספים ,קיימות
וחדשנות ,רשות הספורט ,שירות והסברה
תושבים כללי
תושבים ,קיימות וחדשנות

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה  ,הנדסה,
שירות והסברה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מזרח

חסכון של כמחצית מעלויות בעלויות תקשורת לבזק יהיה חיסכון החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה  ,הנדסה,
של  5אש"ח בשנה  -לבדוק מול פירי שירות והסברה ,תושבים
התקשרות
וצבי מאיזה סעיף תקציבי זה יורד
אחזקה ותפעול ,החברה הכלכלית ,הלשכה
עליה של לפחות  5%בדמי
המשפטית ,הנדסה ,הנהלת העירייה ,לשכת
השכירות לכ 30 -שוכרים
מנכ"ל ,עסקים ,מנהל כספים
אחזקה ותפעול ,החברה הכלכלית ,הלשכה
מתן מענה מלא ללא חריגה
המשפטית ,הנדסה ,הנהלת העירייה  ,לשכת
תקציבית
מנכ"ל ,עסקים ,מנהל כספים
החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה  ,הנדסה,
40
הנהלת העירייה  ,לשכת מנכ"ל ,עסקים,
החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה  ,הנדסה,
100
לשכת מנכ"ל ,עסקים
החברה הכלכלית ,הנהלת העירייה  ,הנדסה,
העתקת קו החשמל בפועל
לשכת מנכ"ל ,עסקים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי,
עסקים

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי,
עובדי עירייה
תושבים כללי,
עובדי עירייה
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

עסקים

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הקמה  35גגות  3 +קירויים
חניונים עם מערכת PV

 100%עמידה בצפי הכנסות

תכנית שנתית

תכנית רב שנתית

חסכון מעלויות
תקשורת

3373

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

מקסום נכסים

הכנסות

פרוייקט הכ"ח באזור התעשייה בתע"ש  -הכנסת
שכירויות עסקים אזוה"ת

-5,300 01/06/2020

 1434000610שכר דירה עסקים
אזוה"ת

הכנסות

תכנית שנתית

סכום גבייה בפועל

3374

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

מקסום נכסים

הכנסות

3375

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הפחתת פליטות מרכבים בעלי
מנוע בערה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה הפחתת פליטות מרכבים בעלי
מנוע בערה
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
קידום פרויקט קרית התקשורת
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פיתוח כ.ס50 .
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים ובהלימה עיר רגישת מים ראשונה בישראל
לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

פרוייקט הכ"ח באזור התעשייה בתע"ש  -הסדרת
שוכרים באמצעות מכרז ,עדכון חוזים ,טיפול משפטי,
אחזקת המבנים
התקנת עמדות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים

1,868 31/12/2020

 1934000780הוצאות אחזקה
וניהול אזוה"ת

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

31/12/2019

0

תכנית רב שנתית

מס' עמדות פעילות

החדרת רכבים חשמליים בעיר

31/12/2019

0

תכנית רב שנתית

רכבים חשמליים בעיר

קריית התקשורת  -העתקת קו חשמל

400 31/12/2020

תכנית שנתית

אישור ועדה מחוזית
לביצוע הפרוייקט

פיתוח
ותשתיות

הקמת מאגר מים משותף לחירום

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

מספר עסקים מחוברים 10
לשירות

הנדסה ,עסקים

חדשנות
ויזמות

ניתוב מי גשמים לאקוויפר ההר/חוף באמצעות קציר0 31/12/2020 /
נגר מים

תכנית רב שנתית

כמות המים שמחלחלת שילוב הקמת התשתית
לאקוויפר ההר/החוף במסגרט "מהיר לעיר"

החברה הכלכלית ,הנדסה ,הנהלת העירייה,
קיימות וחדשנות

3372

3376
3377
3378
3379

610

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות
חשמל

350

13004

63001

צבי

צבי

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

 20תושבים המתקינים
מערכת PV

תושבים כללי

מספר תושבים
שהתקינו מערכת
סולארית
חסכון אנרגטי

3371

0 31/12/2020

מספר גגות של מבני
ציבור ,מגרשי ספורט,
חניונים שהתקינו
עליהם מערכות
סולאריות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

התייעלות אנרגיה וחסכון
של  200,000קוט"ש בשנה

קהל יעד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

גיל

אזור
גיאוגרפי

611

3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388

3389
3390
3391
3392
3393

612

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

מקסום נכסים

הכנסות

הכנסות מחניון אוטובוסים מטרופולין  -כ"ס 50

-180 31/12/2020

פיתוח מתחם השוק

תחבורה

חניון השוק

60 31/12/2020

הגדלת היצע החניה בעיר
הגדלת הכנסות מארנונה עסקית

חדשנות
ויזמות
תחבורה

כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר

הוצאות

בחירת זוכה במכרז

אפליקציה להשכרת חניות תושבים בעיר Pink -
Park
הקמת חניון ציבורי אוטומטי בעתיר ידע מערבי

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

מס ' חניות רשומות

14

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

שלב ביצוע

הגדלת הכנסות מארנונה עסקית

תחבורה

הקמת חניון ציבורי אוטומטי בעתיר ידע מזרחי

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

שלב ביצוע

עיר אפס פסולת להטמנה

בר קיימא

מתקן טיפול בגזם

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

קבלת היתר לזוכה

פתיחת החניון וקבלת
הכנסות
פתיחת החניון וקבלת
הכנסות
1

עיר אפס פסולת להטמנה

בר קיימא

פיילוט טוחני אשפה בשכונת הדרים

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

הפחתה בעלויות טיפול
בפסולת

הפחתה של 30%

עיר אפס פסולת להטמנה

בר קיימא

פינוי דחסניות חומות למטב"ח  -פתרון לטיפול בפסולת 0 31/12/2020
אורגנית של עסקים

תכנית רב שנתית

הגדלת אחוזי מיחזור

כל הדחסניות החומות

הקטנת עומסי תנועה

תחבורה

הפחתת מספר הרכבים הפרטיים במרחב העירוני -
תחבורה שיתופית

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית

מספר שימושים
באפליקציית We.Ride

 84000שימושים בשנה

הגדלת הכנסה עירונית מעסקים

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות
תחבורה

פטיש מסמר  -הבאת עסקים ומגורים למתחם התע"ש 31/12/2021

0

תכנית רב שנתית

זוכה במכרז

תכנית רב שנתית

שלב ביצוע

חוזה התקשרות עם יזם
חתום
תחילת ביצוע שלד

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

מתן מענה מלא ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה תקציבית

תכנית רב שנתית

שלב ביצוע

תחילת הקמת מלון העסקים

הגדלת הכנסה עירונית מעסקים
הגדלת הכנסה עירונית מעסקים
הגדלת הכנסה עירונית מעסקים
הגדלת הכנסה עירונית מעסקים

חדשנות
ויזמות
חדשנות
ויזמות

קריית התקשורת  -הכנסת שוק התקשורת לכפר סבא 0 30/06/2020
 אולפני הרצליה300 31/12/2020
הפעלת שאטלים מתחנת הרכבת וחניון האצטדיון
לאזור התע"ש
1,080 31/12/2020
מנהלת עסקים  -תשלום שכר
הקמת מלון עסקים בעתיר ידע/אזור אחר בעיר

תקציב החברה תקציב החברה
הכלכלית
הכלכלית
תקציב החברה תקציב החברה
הכלכלית
הכלכלית

0 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

עבור יועצים לטובת מכרז חוזר

החברה הכלכלית ,הנדסה ,עסקים
החברה הכלכלית ,הנדסה ,עסקים
יחסוך לעירייה כמיליון  ₪בשנה החל החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנהלת העירייה,
חזות העיר ,לשכת מנכ"ל ,עסקים ,קיימות
משנת 2022
וחדשנות ,תושבים
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנהלת העירייה,
מתקציב אגף קימות וחדשנות
חזות העיר ,לשכת מנכ"ל ,עסקים ,קיימות
וחדשנות ,תושבים
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנהלת העירייה,
חזות העיר ,לשכת מנכ"ל ,עסקים ,קיימות
וחדשנות ,תושבים
בתי ספר ,החברה הכלכלית ,החברה לתרבות
ופנאי ,הנהלת העירייה ,ועד הורים ,חינוך,
כלל העירייה ,לשכת מנכ"ל ,משרדי ממשלה,
נוער צעירים וקהילה ,עסקים ,פיקוח ואכיפה
 ,קיימות וחדשנות ,רשות הספורט ,שירות
והסברה ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנדסה ,הנהלת
העירייה ,עסקים ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנדסה ,הנהלת
העירייה  ,עסקים ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנדסה ,הנהלת
העירייה ,עסקים ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנדסה ,הנהלת
העירייה  ,עסקים ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עסקים ,תושבים
כללי
עסקים ,תושבים
כללי
עובדי עירייה,
עסקים ,תושבים
כללי
עובדי עירייה,
עסקים ,תושבים
כללי
עובדי עירייה,
עסקים ,תושבים
כללי
עסקים ,תושבים
כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

עסקים ,תושבים
כללי
עסקים

0-120

רחבי העיר

0-120

עסקים

0-120

שכונות
מערב
רחבי העיר

עסקים

0-120

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה
3380

תקציב

שם סעיף
מס' סעיף
תקציבי
תקציבי
 1435000640הכנסות מחניון
אוטובוסים
חניון השוק
64009

הכנסות/
הוצאות
הכנסות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תכנית רב שנתית בחירת זכיין

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בצפי הכנסות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

613

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

קידום ופיתוח מרחב עירוני

חזות העיר

שיפוץ חזות העיר

3,000 31/12/2020

?

?

הוצאות

תכנית רב שנתית

תפעול שוטף

חזות העיר

תחזוקת ומילוי מתקני "שקי קקי" ברחבי העיר

155 31/12/2020

1712200754

שקיות ונקיון
גללי כלבים

הוצאות

תכנית רב שנתית

מכירת כלל שטחי הפרסום בעיר

חזות העיר

שילוט ופרסום חוצות

2010- 31/12/2020

 1122000220פרסום חוצות

הוצאות

תכנית רב שנתית

קייטרינג בריא  -אספקת ארוחות
למוסדות חינוך

חינוך

הזנה לכל הצהרונים בעיר

12,797 31/12/2020

1812500753

הזנה יולא

הוצאות

תכנית רב שנתית

מכירת כל שטחי
הפרסום בעיר
יישום עפ"י תכנית

יישום עפ"י תכנית

תחבורה

אכיפת תנועה וחנייה (כולל פיקוח עירוני )1.5

11,577- 31/12/2020

?

?

הוצאות

תכנית רב שנתית

יישום עפ"י תכנית

יישום עפ"י תכנית

שיפוץ בתים ושיפור חזות העיר

2,000 31/12/2020

?

?

הוצאות

תכנית רב שנתית

מענה ע"פ פניות
תושבים

יישום עפ"י תכנית

תפעול

3394
3395
3396
3397
3398
3399

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג
עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת כלל
תושביה ובאיה

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
אכיפת החנייה  -גביית דו"חות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים וחובות ניהול חברות הגבייה
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
שיפוץ בתים ,גינות עבור ועדי בתים חזות העיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

עלויות פרויקטים בפועל יישום עפ"י תכנית
תחזוקה של שקיות +חלוקה
 +תיבות חדשות
יישום עפ"י תכנית

תיתכן אופציה לשילוט דיגיטלי ,
עליה בהכנסה של כ 210 -אש"ח

כחלק משיפוץ חזיתות.

בעלי עניין

קהל יעד

החברה הכלכלית ,חזות העיר ,הכנסות,
הנהלת העירייה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,חזות העיר ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

החברה הכלכלית ,חזות העיר ,הכנסות,
הנהלת העירייה  ,תושבים
תושבים כללי
החברה הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הכנסות ,הנהלת העירייה  ,ועד הורים ,חינוך,
תושבים
תושבים כללי
החברה הכלכלית ,הכנסות ,הלשכה
המשפטית ,פיקוח ואכיפה ,תושבים
החברה הכלכלית ,חזות העיר ,הכנסות,
הנהלת העירייה  ,תושבים

תושבים כללי

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי

תכנון וביצוע
3400

3401

3402

3403

614

ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
ואיכותי בפניות התושבים

56026

הרחבת דמוקרטי

הוצאות

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

הוצאות תכנון בלבד  -עבור כל
הפרוייקט סה"כ  20,000אש"ח

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות
מזרח

1,300 30/06/2020

בינוי ושיפוץ

הקמת קרית החינוך הדמוקרטית  -עבור שלב תכנון
בלבד

48,600

56020

הקמת חטיבת
ביניים

הוצאות

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

הקמת חטיבת ביניים ללא אולם
הספורט

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

בינוי ושיפוץ

בניית חטיבת ביניים בשכונה  - 60שלב א

30/8/2020

14,900

56020

הקמת חטיבת
ביניים

הוצאות

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

העבודה לא אושרה

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

בינוי ושיפוץ

אולם ספורט חטיבת ביניים  - 60שלב ב

?

49002

כ"ס 50

הוצאות

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

פיתוח אזור התעשייה בהתאם
לאיכולוסים.

הנדסה ,עסקים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מזרח

פיתוח
ותשתיות

כס  - 50פיתוח רב שנתי בהתאם לאיכלוסים

3,000 31/12/2020

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

615

מטרה עירונית

יעד אגפי

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
תחבורה
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
תחבורה
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
תחבורה
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
פיתוח
ביצוע איכותי של המשימה ללא
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה ותשתיות
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים

3405

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3406

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3407

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3408

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3409

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3410

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3411

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3412

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3413

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

616

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

שכונות  - 60/80השלמת שביל אופניים בגין לאחר/
לפני חח"י.

30/9/2020

392

מס' סעיף
תקציבי
63001

שם סעיף
תקציבי
פתוח 60/80

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית
בהתאם לדף תקציב

שכונות  - 60/80שצ"פ 2

30/6/2020

508

63001

פתוח 60/80

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

שכונות  - 60/80שצ"פ 8

30/6/2020

870

63001

פתוח 60/80

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

אכלוסי פדלון מדרכה צפון דרום,
אכלוס זטלר  10צפון

שכונות  - 60/80פיתוח סביב מגרשים לקראת אכלוס 30/6/2020

725

63001

פתוח 60/80

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

סקיבין +קירות ,פאבל פרנקל ,שבירו .הנדסה ,חזות העיר ,תושבים
בצ"מ

תושבים כללי

500 31/12/2020

42001

ניקוז ותשתיות

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

לא מתואם עם ניצה .הוצאה לפועל אחזקה ותפעול ,הנדסה
של קולטנים ובורות חלחול לפי
תקציב

תושבים כללי

0-120

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

?

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

מבוצע מתקציב שאושר בשנים
 2018-2019מימון קרן מורשת ע"ס
 500אש"ח  ,יתרה , 500תחילת
ביצוע .2019
תחלית ביצוע בחציון שני

הנדסה ,החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר

תושבים כללי

0-120

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

תחילת ביצוע בחציון שני ,מימון
מת"ח  1554אש"ח,יתרה ,2246
תכנון לא הסתיים.

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

תחילת ביצוע בחציון שני ,מימון
מת"ח  2159אש"ח ,יתרה ,1041
תכנון לא הסתיים.

הנדסה ,חזות העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

תכנון ראשוני  +שיפוץ הבית

הנדסה ,החברה הסוכנותית ע"ש פנחס
ושושנה ספיר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

הוספת בורות חלחול וקולטנים מיוחדים לפי תכניות
אף הנדסה  -ניקוז נקודתי
הגן הארכיאולוגי  -ביצוע שלב א'

30/3/2020

0

שביל אופניים סוקולוב  -גינון ותאורת כיכרות וקרנות
רחוב

30/6/2020

300

?

שביל אופניים סוקולוב

30/6/2020

3,500

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

שביל אופניים ששת הימים

30/6/2020

3,200

25006

שבילי אופנים
לפי הרשאות

הוצאות

800

84003

גן מנשה

הוצאות

פיתוח גן מנשה  -שיפוץ מבנה ועבודות בגן

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

הנדסה ,חזות העיר ,תושבים

תושבים כללי

0-120

שביל ,שביל אופנים,תאורה ,גינון

הנדסה ,חזות העיר ,תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

הנדסה ,חזות העיר ,תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

0-120

שכונות
מערב

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה
3404

תחום עירוני

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

הערות

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מערב

617

3415

3416

3417

3418

3419

3420

3421

618

ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע המשימה ללא חריגות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע המשימה ללא חריגות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע איכותי של המשימה ללא
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים חריגות בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
ואיכותי בפניות התושבים
ביצוע המשימה ללא חריגות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת מענים
בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
ביצוע המשימה ללא חריגות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה המרחבים בזמנים ובתקציב ובהפרעה
מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מינימלית לתושב תוך טיפול מהיר
ואיכותי בפניות התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תחבורה

כיכר נעמי שמר  -הרחבת הכיכר לדו מסלולי ופיתוח
הכיכר

500 30/03/2020

בינוי ושיפוץ

הרחבת חצרות  -בית ספר רחל המשוררת

בינוי ושיפוץ

הרחבת חצרות-בית ספר יצחק שדה

365 30/08/2020

בינוי ושיפוץ

הרחבת בית הספר גוונים

0 30/03/2020

תכנית רב שנתית

בינוי ושיפוץ

בינוי ,שיפוץ והנגשה -בית ספר יצחק שדה

0 30/05/2020

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

תחבורה

שדרוג רחוב משה סנה והקמת שביל אופנים

0 30/06/2020

תכנית רב שנתית

ביצוע פיתוח בהתאם
לצורך ולתקציב.

ביצוע פיתוח בהתאם לצורך
ולתקציב.

בינוי ושיפוץ

תוספת מבנה דו קומתי בן  4כיתות לימוד לבית הספר
רחל המושררת

30/1/2020

0

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

 .1תוקצב שנת  .2 .2019ביצוע
2019-2020

ניקוז

ניקוז שכונה קפלן

30/6/2020

0

תכנית רב שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

 .1תוקצב שנת  .2 .2019ביצוע
2019-2020

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
חדש

שם סעיף
תקציבי
כיכר נעמי שמר

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /רב מדד כמותי -מה
מודדים?
שנתית
אחוז עמידה בתקציב
תכנית שנתית
בהתאם לדף תקציב

1,400

חדש

הרחבת חצרות
רחל המשוררת

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

56019

תוספת למבני
חינוך

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

אחוז עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

 .1תוקצב שנת  .2 .2019סיום
הפרויקט ( 5/2020מימון מת"ח
 947אש"ח,יתרה ) 1573

הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות
מזרח

ספר תכנית עבודה
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קהל יעד

גיל

תושבים כללי

0-120

בתי ספר ,הנדסה ,חינוך

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

אישור מת"ח  350אש"ח ,יתרה  150הנדסה

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מס'
משימה
3414

מטרה עירונית

יעד אגפי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב
בהתאם לדף תקציב ללא
חריגות

הערות

בעלי עניין

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מערב

619

פיקוח ואכיפה

פיקוח ואכיפה
מחלקת פיקוח ואכיפה אמונה על אכיפת הסדר הציבורי ,בהתאם לחוקי העזר העירוניים וחוקי
המדינה .האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על :אכיפת
חוקי החניה ,אכיפת החוק לאיסוף צרכים ע"י בעלי כלבים ,השלכת פסולת וגזם שלא בימי גיזום,
אכיפה לפי חוק שמירת היערות וכו'.

620

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
חסכון אנרגטי והתייעלות.
חיזוק הביטחון וההגנה על פקחי העירייה.
קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח
עירוני.
קבלת קהל.
תהליכים פנימיים תומכי שירות.
ביצוע פעולות גביה בהתאם לחוזה קודם
ובהתאם לחוזה חדש.
הטמעת תחום הנגישות בעבודה השוטפת.

621

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה חסכון אנרגטי והתיעלות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3423

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי איתור מפגעים
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3425

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי צמצום פתיחת קריאות סרק למח' פיקוח ואכיפה
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי אכיפת איסור עישון במקומות ציבוריים ( 3מבצעי אכיפה
בשבוע)
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי איתור השלכת פסולת ,גזם שלא בימי פינוי ,גזם שלא
בשקיות ,צמחיה פולשת .היתרים להוצאת סחורה ,איסור
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
עישון ,מפגעי רעש ,ריח ופינוי וכיסוי מכולות .פיקוח מתחם
השוק ,מבצעי החרמות מבתי עסק ,בשיתוף אגף חזות
העיר-אכיפת אי הפרדת פסולת כלפי בתי עסק לממכר מזון
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי אכיפה לפי חוק שמירת היערות  -כריתת עצים והשלכת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
פסולת בניין
ידי פיקוח עירוני
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי ביצוע אכיפת כלבים משוטטים ,אי איסוף גללים ,וכלבים
מסוכנים ללא מחסום פה
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי השכרת חדר בקרה ותפעול למצלמות אכיפה ברח' התע"ש
26
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי אכיפת איסור חנייה בניגוד לחוקי העזר (חנייה אזורית
וכחול לבן) ,אכיפת איסורי חנייה באדום לבן ,מעברי חצייה,
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
תחנות אוטובוס ,חניה כפולה ,חניה על מדרכות ובתוך
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
צמתים,אכיפת חניות קצובות זמן -חניות אקספרס ,הערכות
למצלמות נת"צ
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי סיוע מלא בטיפול בחפצים חשודים ,הסדרה בשוק העירוני,
תצפיות פסולת ,אירועים חריגים (הצפות ,נפילת עצים וכו')
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
חיפוש נעדרים וכד..
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3424

3426
3427

3428
3429
3430
3431

3432
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חיזוק הביטחון וההגנה של
פקחי העירייה

בר קיימא

פיילוט החלפת שני אופנועים ממונעים בנזין באופנועים
חשמליים ( מטופל על ידי מחלקת הרכב בעירייה) ,לקראת
סוף השנה ( )2020תישקל החלפת אופנועים נוספים
שחלקם בני יותר מחמש שנים.
השתלמויות  -הגנה עצמית ,חוסן נפשי והשתלמויות
מקצועיות

פיתוח ההון
האנושי

31/03/2020

70

1943000532

תיקוני אופנועים
וחידוש ציוד

31/12/2020

48

1943000521

השתלמויות

הוצאות

מינימום  2השתלמויות לפקח

תכנית שנתית

מס' השתלמויות לפקח

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/03/2020

0

תכנית שנתית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן במענה
לקריאות מוקד  +אכיפה ב"נקודות
חמות" בתיאום עם מח' ניקיון וגנים
ונוף
מס' ישיבות חודשיות משותפות עם  12פגישות בשנה
מחלקות התפעול וחזות העיר בנושא
קריאות סרק
הגברת אכיפה ומניעת עישון
הגברת אכיפה ומניעת עישון
בהשוואה שלנים קודמות
בהשוואה שלנים קודמות

 95%עמידה בזמן תקן +מדידה של
אכיפה ב"נקודות חמות"

31/12/2020

0

תכנית שנתית

אחוז עמידה בזמן תקן במענה
לקריאות מוקד  +אכיפה ב"נקודות
חמות" בתיאום עם מח' ניקיון וגנים
ונוף

 95%עמידה בזמן תקן +מדידה של
אכיפה ב"נקודות חמות"

31/03/2022

0

תכנית שנתית

אחוז העברת תיקים לטיפול התובע
העירוני

31/12/2020

0

תכנית שנתית

מס' אכיפות כלבים בשבוע

31/12/2020

30

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

 100%אכיפה ע"י העברת התיקים
לתובע העירוני בהתאם לחוק
הניקיון ושמירת יערות
אכיפת כלבים  3פעמים בשבוע
לפחות לפי אזורים מדווחים ע"י
תושבים או מנהלי אזורים
ישום עפ"י תוכנית

31/03/2020

0

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

הוצאות

ספר תכנית עבודה
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יש להעביר לאגף משאבי
אנוש

במסגרת התקנת מצלמות
בחניות אקספרס ישנן
עלויות והוצאות חשמל -
מתוקצב ע"י אגף אחזקה
תפעול

בעלי עניין

קהל יעד

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

רחבי העיר

מש"א והדרכה

עובדי עירייה

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חזות העיר ,הנדסה ,תושבים

פיקוח ואכיפה

מס'
משימה
3422

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
הצלחה של הפילוט
תכנית רב
שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
 .1חסכון בהוצאות תפעול .2
שביעות רצון משתמש

הערות

גיל

אזור גיאוגרפי

623

3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445

624

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי הסדרת תנועה ופינויי רכבים מאיסורי חניה כעזרה לגורמי
עירייה שונים
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
טיפול בקריאות מוקד בנושא חניה ופיקוח עירוני
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קיום פעילות שוטפת בעיר על שירות
ידי פיקוח עירוני
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
קבלת קהל במשרדי המחלקה
שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קבלת קהל
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
טיפול ומעקב בעירעורים ובקשות להישפט
שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות תהליכים פנימיים תומכי
שירות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה ביצוע פעולות גביה בהתאם אכיפה ורישוי ניהול גביית דוחות וחובות (מילגם)
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
לחוזה קודם ובהתאם לחוזה
חדש.
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה ביצוע פעולות גביה בהתאם אכיפה ורישוי שירותי ניהול משרד
לחוזה קודם ובהתאם לחוזה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
חדש.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה ביצוע פעולות גביה בהתאם אכיפה ורישוי הוצאות גבייה מילגם מפעולות רישום בעיקון ועיקול בפועל
לחוזה קודם ובהתאם לחוזה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
חדש.
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה ביצוע פעולות גביה בהתאם אכיפה ורישוי עמלה מדוחות אכיפת מצלמות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
לחוזה קודם ובהתאם לחוזה
חדש.
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
נגישות ,הכלה פרסום הצהרת הנגישות ,הסדרי הנגישות ופרטי רכז
כפר סבא עיר נגישה ,מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות הטמעת תחום הנגישות
הנגישות במשרדי מחלקת פיקוח ואכיפה
ושילוב
בעבודה השוטפת
–בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת
מענים מותאמים לייחודיות כל אדם ,משפחה וקהילה.
ביצוע פעולות גבייה(עמלות גביה) לחובות ישנים עד שנת
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
2014
ידי פיקוח עירוני
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
תשלום שנתי עבור מערכות ניהול חיי הדוח והגבייה,תשלום
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קיום פעילות שוטפת בעיר על טכנולוגיה
שנתי עבור מערכת מידע משרד התחבורה משרד הפנים
ידי פיקוח עירוני
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי תשלום מילגם עבור פעולות גבייה במסגרת מכרז ישן בפועל
(צינור להעברת הפעילות בלבד  -לא הוצאות/הכנסות)
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על אכיפה ורישוי תשלום הוצאות גבייה למיתר חובות ישנים עד לשנת 2014
(צינור להעברת הפעילות בלבד  -לא הוצאות/הכנסות)
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תאריך לביצוע

תקציב

31/12/2020

0

31/03/2020

0

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/12/2020

0

תכנית שנתית

31/03/2020

140

1943000756

31/12/2020

674

19430001750

"אכיפת גבייה
חוזה ישן
(מילגם)"
מילגם חוזה חדש

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
איך?
רב שנתית
תכנית שנתית הפעלת פקחים לפי דרישה – לטובת הפעלת פקחים לפי דרישה –
לטובת מחלקת עבודות ציבוריות,
מחלקת עבודות ציבוריות ,גינון
גינון
עמידה בלוז טיפול בקריאות זמן
תכנית שנתית אחוז עמידה בזמן תקן
תקן מעל 90%

הערות

בעלי עניין

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 5ימים בשבוע כולל פעמיים אחה"צ  5ימים בשבוע כולל פעמיים אחה"צ

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

צמצום זמן המתנה לתשובת תובע צמצום זמן המתנה לתשובת תובע
לערעור למקסימום  3שבועות  -לחץ לערעור למקסימום  3שבועות  -לחץ
על ובאחריות מחלקה משפטית
על ובאחריות מחלקה משפטית
יישום לאורך השנה
יישום לאורך השנה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

יישום לאורך השנה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

31/12/2020

756

19430001751

הוצאות גבייה
מפעולות עיקול

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

31/03/2020

140

19430001753

עמלה מדוחות
מצולמים

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

תושבים כללי

31/12/2020

0

תכנית שנתית

פירסום תלוי אישור לביצוע שינויים
בהתאם לסקר נגישות

פירסום תלוי אישור לביצוע שינויים
בהתאם לסקר נגישות

תושבים כללי

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה בהתאם להגדרות יישום לאורך השנה בהתאם
להגדרות התפקיד
התפקיד
ישום עפ"י תוכנית
ישום עפ"י תוכנית

תושבים כללי

0-120

31/12/2020

77

1943000750

31/03/2020

428

1943000754

31/12/2020

1,005

1943000757

"עמלת גבייה
(שהר/מיתר)"
מערכות מידע
פיקוח עירוני
הוצאות אכיפת
הגבייה מילגם

31/12/2020

400

1943000758

הוצאות אכיפה
הגבייה מיתר

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

עיריית כפר סבא 2020

פיקוח ואכיפה

מס'
משימה
3433

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

מס' סעיף תקציבי שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

625

3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458

626

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על חשמל
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על ביטוח
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על ניקיון
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
ידי פיקוח עירוני
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על הוצאות שונות
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
ידי פיקוח עירוני
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על הוצאות שונות
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על שכירות
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קיום פעילות שוטפת בעיר על רכש
ידי פיקוח עירוני
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

תשלום עבור חשמל מים ותקשורת משרדי מחלקת פיקוח
ואכיפה וחדר מצלמות

31/03/2020

30

1943000430

חשמל מים וטלפון
משרדי חנייה

תשלום עבור דלק כלי רכב וקטנועים מחלקת פיקוח

31/12/2020

60

1943000531

דלק פיקוח משולב

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום עבור ביטוח אופנועים מחלקת פיקוח

31/12/2020

71

1943000533

ביטוח אופנועים
פיקוח משולב

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

כל ההוצאות המשרדיות דפוס דואר וכו' על חשבון העירייה
בהתאם לחוזה החדש

31/03/2020

153

1943000560

הוצאות משרדיות

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום עבור רכישת ביגוד לפקחים מחולק פעמיים בשנה (
חורף וקיץ )

31/12/2020

64

1943000780

ביגוד

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום עבור ליסנג רכבי הפקחים (בהנחה שלא יתבצע
מעבר לרכב חשמלי למפקחים)

31/12/2020

106

1943000930

ליסינג פיקוח
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

ניקיון משרדים ,מוקד שמירה ולחצן מצוקה ,שירותי ארכיון,
תעודות פקח ,פרסום מודעות דרושים ועוד

31/03/2020

59

1943000753

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום שנתי לחברה הכלכלית עבור תפעול המחלקה

31/12/2020

274

1943000761

דמי ניהול

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום שנתי לחברה הכלכלית עבור תפעול המחלקה

31/12/2020

2,192

1943000760

עמלה חברה
כלכלית

הוצאות

תכנית שנתית

ישום עפ"י תוכנית

ישום עפ"י תוכנית

תשלום שכירות משרדים וחדר מצלמות

31/03/2020

146

1943000411

שכירות משרדי
החנייה

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

רכישת ציוד

31/12/2020

12

1943000931

רכישת ציוד

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

כיבוד

31/12/2020

7

1943000511

כיבוד

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

תשלום שכר עובדי מחלקת פיקוח ואכיפה

31/03/2020

1,600

1943000110

משכורת ושכר
משולב

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

פיקוח ואכיפה

מס'
משימה
3446

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית ישום עפ"י תוכנית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
ישום עפ"י תוכנית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

עובדי עירייה

627

3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470

628

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר
כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת
שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
יישום לאורך השנה

עובדי עירייה

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

עובדי עירייה

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

עובדי עירייה

יישום לאורך השנה

עובדי עירייה
עובדי עירייה

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום שכר עובדי מחלקת פיקוח ואכיפה

31/12/2020

1,350

1713000110

משכורת ושכר
משולב

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מחלקת פיקוח ואכיפה

31/12/2020

250

1943000130

שעות נוספות

הוצאות

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מחלקת פיקוח ואכיפה

31/03/2020

120

1713000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מחלקת פיקוח ואכיפה

31/12/2020

20

1713000140

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום שכר עובדים זמניים מחלקת פיקוח ואכיפה

31/12/2020

450

1943000210

זמניים פיקוח

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

אחזקת רכב חניה

31/03/2020

40

1943000140

אחזקת רכב חניה

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

עובדי עירייה

קיום פעילות שוטפת בעיר על כוח אדם
ידי פיקוח עירוני

תשלום שכר עובדים זמניים מחלקת פיקוח ואכיפה

31/12/2020

60

1713000210

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

יישום לאורך השנה

יישום לאורך השנה

עובדי עירייה

קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
ידי פיקוח עירוני
קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
ידי פיקוח עירוני
קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
ידי פיקוח עירוני
קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
ידי פיקוח עירוני
קיום פעילות שוטפת בעיר על הכנסות
ידי פיקוח עירוני

הכנסות מקנסות פיקוח עירוני

31/12/2020

-1,350

1282000697

חניה הכנסות עירוניות

31/12/2020

-6,825

1443100221

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות מקנסות שוהר

31/12/2020

-267

1443100222

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות מקנסות חניה

31/12/2020

-12,100

1443100232

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם

31/12/2020

-1,005

1443100234

הכנסות מקנסות
פיקוח עירוני
חניה הכנסות
עירוניות
הכנסות מקנסות
שוהר
הכנסות מקנסות
חניה
הכנסות מהוצאות
הגבייה מילגם

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

פיקוח ואכיפה

מס'
משימה
3459

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף תקציבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תכנית שנתית יישום לאורך השנה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

629

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

יעדי היחידה לשנת :2020

אגף תרבות והחברה העירונית
לתרבות הפנאי
אגף התרבות מקדם פעילויות תרבות ,חינוך והשכלה ,פנאי ,מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה
ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון .האגף שם לעצמו מטרה להוות ערך מוסף מרכזי של
העיר ,תרומה משמעותית לתדמיתה ,מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה והבאת תשואות ישירות
ועקיפות לרשות המקומית .זאת על ידי מתן היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב,
קיום פסטיבלים בתחומי מוסיקה ,מחול וקולנוע ,תוך חשיבות להנגשת הפעילויות ברחבי העיר
ומתן מענה איכותי.
החברה לתרבות הפנאי הינה חברה עירונית הפועלת לקידום והעשרת העשייה התרבותית,
פעילויות הפנאי בעיר לכלל תושבי העיר בכל הגילאים.

630

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא השיווק במטרה
לאגם משאבי שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה ואפקטיבית.
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי פעילות האגף והחברה,
לאוכלוסיות יעד מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים.
איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה לאוכלוסיית הגיל
השלישי במוקד אחד.
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף והחברה בהתאמה לרה-
ארגון העירוני לנושא הקהילה.
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק מהשתלבות בתוכנית
האב העירונית לגיל הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה ,עם
דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני לגיל הרך.
בחינת הצעות ותוכניות ,להקמת מכללת כפר סבא ,במתחמי
האגף והחברה.
קידום מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתכלל לכל יחידות
העירייה והחברה.
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים ע"י הישענות
על שלד מקצועי קבוע ובעל ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות
חדשות מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומי שיווק וקידום
מכירות נוספים.
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון אוכלוסיות יעד.
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה על עקרונות עיר
בטוחה ומקיימת.

631

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

בניית תכנית פעולה להנגשת השירותים ואופן טיפול
בפניות בהתאם להנחיות-בהתאם למדיניות

30/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בהתאם למדיניות שתוגדר ,יש להציג חלופות-הצגת
מתווה עבודה -מימונה ,אירועי יום העצמאות ,זיכרון,
השואה בהתאמה לזמן תגובה
הפעלת חוגים מקוונים-הצגת מתווה עבודה

01/04/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

15/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הכנת מתווה להשאלת ספרי ספריה עד הבית ליישום15/03/2020 -
מתווה עבודה

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

17/03/2020

תכנית שנתית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

הנהלת אגף

3471

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3472

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3473

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3474

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3475

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3476

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3477
3478
3479
3480

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

3481

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3482

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3483

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3484

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

632

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
בטיחות

הפעלת שיעורים מקוונים בקונסבטוריון-הצגת מתווה
עבודה

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

וידוא עמידה בהנחיות משרד הבריאות -מתווה לפי
המדיניות הנקבעת
הכנסות משרד התרבות

-395 31/12/2020

1321000920

רכש

כיבוד

2 31/12/2020

1821000511

הכנסות משרד
התרבות
כבוד

הוצאות

פרסום

הוצאות פרסום לצרכי האגף השונים

80 31/12/2020

1821000550

פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
כוח אדם

תמלוגים

235 31/12/2020

1821000750

תמלוגים

הוצאות

תכנית שנתית

החזר הוצאות לחברת תרבות

907 31/12/2020

1821000752

החזר הוצאות
לחברת תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

הוצאות שונות

25 31/12/2020

1821000780

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

השתתפות מותנה הכנסות ממשלה

395 31/12/2020

1821000870

תשלום משכורת לעובדי הנהלת האגף

1,130 31/12/2020

1821000110

השתתפות
מותנה הכנסות
ממשלה
משכורת ושכר
משולבי

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

עובדי עירייה

הכנסות

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

גיל

אזור
גיאוגרפי

633

3486
3487

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כוח אדם

תשלום שעות נוספות לעובדי הנהלת האגף

70 31/12/2020

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים לעובדי הנהלת האגף

75 31/12/2020

1821000140

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

העברה לחברה לתרבות עבור השתתפות בקונס'
מרכזים קהילתיים ופנאי יחד

2,085 31/12/2020

1825200870

העברה לחברה לתרבות עבור מקהלות ותערוכות

350 31/12/2020

1825400870

סבסוד פעילות המוזיאון עבור חב' ספיר

88 31/12/2020

1826200820

3488

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3489

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קהילה,
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
תרבות ,פנאי
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
וספורט
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בטיחות
כלל תושביה ובאיה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3491

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בר קיימא
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3490

מרכז אנרגיה  -הגנה על הגגות ,שערים וסולמות

31/12/2021

40

אחזקת רכב
עובדים
השתתפות
בתאגיד עירוני

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

81001

השתתפות
בתאטרון
ומקהלות  150ת
 160 +מק
השתתפות
במוזיאון כס
מועדוני תרבות

עובדי עירייה
עובדי עירייה
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

החברה הסוכנותית ע"ש ספיר

מרכז ספיר

3492
3493
3494

3495

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3496

תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3497

634

ניתוח שבועי של דוחות גרינטופס ושמירה על קוסינוס 0 31/12/2020
פי

תכנית שנתית

ביצוע פעם בשבוע

המשך יישום וניתוח מדדי
התייעלות אנרגטית

קיימות וחדשנות

עובדי עירייה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

תמיכה במתן שירות לכל סוגי המופעים של היכל
התרבות שמתקיימים בהיכל התרבות ובאודיטוריום.
" 36,000מבקרים בספריית ילדים
 23,000מבקרים בספריה מרכזית"
"תמיכה במתן שירות ל 42,000 -תלמידים ומבקרים
בפעילויות חינוך ותרבות ברחבי קרית ספיר.
תמיכה אדמניסטרטיבית ב 500 -תלמידי חוגי ספיר +
תמיכה ומתן שירות ל 10יזמים ששוכרים חללים לחוגים
ל 1000-משתמשים שבועיים"
"תמיכה במתן שירות ל 2200 -תלמידים שבועיים,
תמיכה במתן שירות בקונצרטים פנימיים ,כנסים,
תחרויות ופסטיבלים  -כ 10,000 -בשנה"
אירוח של  70השתלמויות/כנסים בשנה ברחבי קרית
ספיר
אירוח של מפגשי נוער וכנסים רבי משתתפים ברחבי
קרית ספיר

שכונות
מרכז

מבקרים חוזרים 150,000
באולמות בשנה
 88,500מבקרים בספריות
מדי שנה
 62,000מבקרים בשנה

אחר

תושבים כללי

0-120

אחר

תושבים כללי

0-120

אחר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

 50,000מבקרים בשנה

אחר

נוער

0-120

שכונות
מרכז

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

 2,200משתלמים בשנה

אחר

עובדי עירייה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' מבקרים

אלפי משתתפים בשנה

נוער צעירים וקהילה

נוער

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3485

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1821000130שעות נוספות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
עמידה בתקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

635

3499

תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה שירות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3500

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3501

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה רכש
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה חשמל
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה ביטוח
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

3502
3503
3504

3505
3506
3507
3508
3509
3510

636

משימה

תאריך לביצוע

אירוח של כ 30 -הרצאות בשנה ברחבי קרית ספיר

0 31/12/2020

השכרת אולמות וחדרים עבור חב' ספיר

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מס' מבקרים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 1,000מבקרים בשנה

אחר

הוצאות

תכנית שנתית

מס שוכרים

הגדלת כמות

אחר

תכנית שנתית

מניעת תקלות

הקטנת הכמות

משטרת ישראל ,אחר ,בטחון ,חירום ובטיחות עובדי עירייה

שכונות
מרכז

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

בטחון ,חירום ובטיחות

עובדי עירייה

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

445 31/12/2020

1098001752

460 31/12/2020

1098001420

החזר הוצאות
תפעול מרכז
ספיר
תחזוקה שוטפת

הוצאות

1098001431

חומרי ניקוי

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע עבודות נקיון שוטפות

630 31/12/2020

1098001751

נקיון קבלני

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

תשלום עבור חשמל מתחם בית ספיר

840 31/12/2020

1098001430

חשמל קריית
ספיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תשלום ביטוח מבנים מתחם בית ספיר

25 31/12/2020

1098001440

ביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

300 31/12/2020

1098001750

שמירה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

15 31/12/2020

1098001780

אחרות עיריה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תחזוקת שבר ,תחזוקה מונעת ותחזוקה בהסכמים,
עמידה בתנאי רישוי ,משטרה וכבאות .שמירה על רמת
איכות גבוהה של כל המערכות הטכנולוגיות המפעילות
אולמות ,בניינים בריכות ומשרדים.
50 31/12/2020
רכישת חומרי ניקיון

כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה ביטחון וחירום ביצוע אבטחה ושמירה בבית ספיר או בהיכל התרבות
כלל תושביה ובאיה
במהלך כניסת קהל ,מהלך מופע ועד לתום המופע
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
רכישות ציוד וחומרים בעיקר לצורך קיום מופעים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
רכישות ציוד אורקולי וציוד שאינו מתכלה לצרכי
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
עבודה ושירות במהלך הקמת מופעים ובמהלכיהם.
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
העברת תשלום שכר דירה של גני ילדים לחברת ספיר
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
הערכות לאפשרות להחלפת כבלים בבית ספיר עקב
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בטיחות
דרישות חדשות של כב"א לצורך קבלת רישוי עסקים
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
כלל תושביה ובאיה
תשלום משכורת עובדי בית ספיר
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

ניתנו הוראות הפעלה למיזוג אויר בהתאם
לתיאום מופעים גם באודיטוריום וגם בהיכל.
העבודה בבית ספיר מנוטרת דרך מערכות
המעקב של ההתייעלות האנרגטית .גופי
תאורה מתוחזקים ובהחלפות שבר עוברים
לתאורת לד .הותקנו קבלים לשיפור כופל
הספק צפוי חיסכון של  ₪ 20,000קנסות
בגין חריגה בקוסינו

נוער

0-120

תושבים כללי

0-120

עובדי עירייה

10 31/12/2020

1098001930

ציוד יסודי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

180 31/12/2020

1826200780

40 31/12/2020

1098001420

העברת דמי
שכירות לחברת
ספיר
תחזוקה שוטפת

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

2,600 31/12/2020

1098001111

שכר אחזקה בית
ספיר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע לפי דרישה ללא ביצוע לפי דרישה ללא חריגה
תקציבית
חריגה תקציבית
ביצוע ללא חריגה תקציבית
עמידה בתקציב

עובדי עירייה

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

עובדי עירייה

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3498

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

637

3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524

638

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
שעות נוספות
1098001131

משימה

תאריך לביצוע

תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

תשלום עבור שעות נוספות עובדי מתחם בית ספיר

400 31/12/2020

רכב

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה כוח אדם
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בינוי ושיפוץ
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בינוי ושיפוץ
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בינוי ושיפוץ
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בינוי ושיפוץ
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה טכנולוגיה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה תחזוקה
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
חשמל
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מתחם בית ספיר

150 31/12/2020

1098001141

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תשלום שכר עובדים זמניים קריית ספיר

124 31/12/2020

1098001210

משכורת ספיר

עובדי עירייה
מנהל כספים

עובדי עירייה
עובדי עירייה

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

התקנת שער אחורי חשמלי עם מצלמה ודלתות
חשמליות בהיכל התרבות

25 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

יש הכנות

תושבים כללי

0-120

אספלט למשוה גובה

3 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

בטיחות

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

שטיח/ריצוף-בית ספיר

27 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

לקראת עבודות נגישות

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

סגירה נוספת לשתי כניסות האודיטוריום מפני חדירת
אור במהלך המופע

15 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

שיפוץ מרכז שירות

20 30/08/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

נוחיות עבודה

עמידה בתקציב ובמועד

דלפקי קבלה

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

שיפוץ בריכות קריית ספיר

60 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

בריכה דרום מזרחית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

מכונת רחיצה לספיר

13 30/03/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

טיפול בבעיות מבני קרית ספיר וביצוע איטום

70 30/04/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

מסכים במקום רולאפ מקום אחד

25 30/05/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

רכישת מדים לעובדי התחזוקה של ההיכל

10 30/04/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תצוגות מתחלפות

תושבים כללי

0-120

ביצוע ללא חריגה תקציבית

ליום יום פעילות

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

סינכרון גנרטורים

220 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תאורה לא כולל מיזוג

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

ספר תכנית עבודה
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מנהל כספים

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3511

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
עמידה בתקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע ללא חריגה תקציבית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

639

3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539

640

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
כפר סבא עיר המציעה איכות חיים ,בריאות ובטחון לרווחת קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
כלל תושביה ובאיה
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חשמל

תיקוני חשמל ושיפוץ אולם ספורט

40 30/08/2020

חשמל

חשמל קבוע לארועים

18 30/03/2020

81001

חשמל

שיפורי מיזוג אויר

40 30/12/2020

81001

מועדוני תרבות

טכנולוגיה

התקנת אמצעי שמע,סאונד,טלויזיה מקרנים בהיכל
התרבות והאודיטוריום
היכל התרבות תיקוני תקשורת במה,חדרי שחקנים,
טלפוניה לקליטת סלולארי
כיבוי אש יד לבנים

100 30/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

50 30/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

30 30/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

ריצוף אזור המוזאון

20 01/03/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

תחזוקה

הרחקת יונים ברחבת קריית ספיר

15 30/07/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

חשמל

תיקון עמודי תאורה ברחבת קריית ספיר

10 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תחזוקה

תיקון מערכת איסוף מים ברחבת קריית ספיר

10 30/03/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

רכש

חידוש שילוט בקריית ספיר

25 30/04/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

ריהוט-חידוש

25 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רכש

רכישת מקרן  1להיכל התרבות

35 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רכש

וילונות לדלתות אולם האודיטוריום

31/12/2021

50

81001

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

טכנולוגיה

תוכנה למפעל המנויים

85 31/12/2020

81001

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

טכנולוגיה
בטיחות

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
מועדוני תרבות
81001

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע ללא חריגה תקציבית

לד+שיפורים

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

לוח לארועים בלבד

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

ספריה,קונסרבטוריון

תושבים כללי

0-120

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית
ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

לאולמות וטכנאים

תושבים כללי

0-120

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

ספר תכנית עבודה
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ביצוע ללא חריגה תקציבית

מחשוב ומערכות מידע

קהל יעד

גיל

תושבים כללי

0-120
0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3525

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

הערות

בעלי עניין

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

641

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הכנסות

הכנסה מאירוע הוקרה

-10 31/12/2020

1269000410

הכנסות שונות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

הכנסות

הכנסה מטיול והדרת

-24 31/10/2020

1269000420

והדרת פני זקן
הכנס

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

תכנית שנתית

הכנת הצעה למבנה
הכנת הצעה למבנה ארגוני
ארגוני ובניית מודל
ובניית מודל כלכלי וקבלת
כלכלי וקבלת החלטות החלטות בנושא
בנושא
 600משתתפים
מס' משתתפים

אירועים

3540

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

3543

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה

3541

3542

3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

642

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

תכנון ותהליכי בחינת שינוי מבנה ארגוני מחלקת אירועים וטקסים
ליחידה הנותנת מענים כלל עירוניים
עבודה

0 31/12/2020

אירועים

תחרות יזומה "ארמונות מחול" ופארק מים (פעילות
קיץ חדשה )
בחינת קיום ארוע קיץ בתשלום בפארק עם אומן

0 31/08/2020

אירועים

17/07/2020

100

1821000782

ארועי קיץ

הוצאות

תכנית שנתית

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

עובדי עירייה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 1200משתתפים

אירועים

הרצאות ליד לבנים

6 10/03/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 200משתתפים

תושבים כללי

אירועים

אירוע פורים עירוני -עדלאידע

655 10/03/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ  5000 -משתתפים

תושבים כללי

0-120

אירועים

קהילה זוכרת הרמת כוסית יד לבנים בפסח וראש
השנה
סיור בבתים -ערב מימונה

23 08/06/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

1 15/04/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 200-משתתפים משפחות
שכולות
כ 23-משפחות

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

חגיגות המימונה

144 16/04/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 2000-משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

ערב יום השואה ברחבת היכל התרבות

20 20/04/2020

1751000780

אירועים

יום השואה באנדרטת השואה

10 21/04/2020

1751000780

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

עצרת זיכרון לחללי שכונת עליה בבית לזרוס

3 26/04/2020

1751000780

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

אחר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

ערב יום הזיכרון בכיכר העיר

197 27/04/2020

1751000780

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

מצעד זיכרון לאורך רח' ויצמן ,טקס זיכרון עירוני בגן
הזיכרון ,טקס ממלכתי בבית העלמין הצבאי וטקס
זיכרון לנרצחי פעולות האיבה

120 28/04/2020

1751000780

הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ  800 -משתתפים (ציבור
ותלמידים)
כ  500 -משתתפים (ציבור
ותלמידות הראל ויצחק שדה)
כ 400-משתתפים ,תושבי
השכונה ומשפחות שכולות
כ  6000 -משתתפים
(משפחות שכולות וציבור)
כ  3000 -משתתפים בכלל
אירועי הזיכרון

חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חינוך

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

כלל העירייה

0-120

רחבי העיר

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי

643

3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571

3572

644

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה

אירועים

ערב יום העצמאות  -השתתפות בעלות הפקה (תרבות 20 28/04/2020
תורנית)
1,083 28/04/2020
ערב יום העצמאות

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לכל יחידות העירייה והחברה

אירועים

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב תרבות תקציב תרבות
תורנית
תורנית
הוצאות אחרות
1751000780
יום העצמאות
מפעל המים
מפעל המים

אירועים

ערב יום העצמאות

250 28/04/2020

אירועים

יום העצמאות בשכונת עליה

235 29/04/2020

1751000780

אירועים

יום העצמאות בשכונת קפלן

235 29/04/2021

1751000780

אירועים

סיוע לאירועי ל"ג בעומר

0 31/05/2020

אירועים

ערב יום העצמאות -אומנים

470 28/04/2020

1751000750

אירועים

יום העצמאות -המוביל והשכונה הירוקה

50 29/04/2020

1751000780

אירועים

טקס אלכסנדרוני

5 31/05/2020

1751000780

אירועים

0 08/06/2020

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ  500 -משתתפים

תכנית שנתית

מתן סיוע לוגיסטי

מתן סיוע לוגיסטי

עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 40,000משתתפים לאורך
כל הערב
כ 500 -משתתפים בכל
שכונה
כ  150 -משתתפים

הוצאות אחרות
יום העצמאות
הוצאות אחרות
יום העצמאות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
חינוך ,בטחון ,חירום ובטיחות ,איכות הסביבה ,תושבים כללי
תחזוקה ותפעול
תושבים כללי

0-120
0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

בתי ספר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

קהילה זוכרת  -משפחות שכולות מציגות תערוכת
ציורים
אירועי -טנגו כפ"ס שבועות-בחינת פריסת אירוע

תכנית שנתית

מס' משתתפים

300 27/05/2020

מפעל המים

מפעל המים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ  300 -משתתפים
(משפחות שכולות)
 3ימים אחת לשנה

חברה לתרבות ופנאי

אירועים

ערב הוקרה למשפחות מימונה

2 11/06/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 35משתתפים

תושבים

תושבים כללי

אירועים

אירוע הוקרה נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל

32 31/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 300משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

אירועים

ישיבת תקציב

10 31/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 200משתתפים

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

פסטיבל שכולו ספר (שנה שנייה) במסגרת פעולות
פנים ארגונית בתאום מח' ספריות וקיימות
קיום ארוע קיץ לצעירים בשיתוף מצ"ב

25 30/06/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 500משתתפים

קיימות וחדשנות ,חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

צעירים

18-40

רחבי העיר

אירועים

שלל אירועי קיץ לאורך חודשי יולי -אוגוסט :גינות
מספרות ,סרטים בפארק ,הפנינג חוף ים ,הפנינג משפחות
כולל בירוקה ואירוע לזכרו של אלי ולד ז"ל "עברי על
הדשא" ,מופעים בכיכר ( מופעים בספיר ,חווה חקלאית
4 10/09/2020
הרמות כוסית בשכונות לכבוד ראש השנה ופסח

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

אירועים

אירועים

0 31/07/2020
450 31/08/2020

תכנית שנתית
1821000782

ארועי קיץ

הוצאות

תכנית שנתית

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

כ 1000-משתתפים
מס' משתתפים

מס' משתתפים באירועי יולי -לא כולל תקציב של  125אש"ח ממפעל
המים
אוגוסט כ18,250-
כ 300משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3555

תאריך לביצוע

תקציב

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מס' משתתפים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ 40,000משתתפים לאורך
כל הערב
כ 40,000משתתפים לאורך
כל הערב
כ 40,000משתתפים לאורך
כל הערב
כ  3000 -משתתפים

הערות

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

645

3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591

646

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה

אירועים

ביקורי אחמי"ם

10 31/12/2020

אירועים

חנוכת מוסדות

10 31/12/2020

1752000780

אירועים

אירוע סוכות  -פסטיבל אוכל בשיתוף תרבות תורני
ואגף הנוער
והדרת פני זקן טיול

90 08/10/2020

מפעל המים

מפעל המים

190 15/10/2020

1765000780

והדרת פני זקן

הוצאות

אירועים

שורשי תימן חגיגת העשור  -בשיתוף מרכז לזרוס

119 21/10/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

אירועים

עצרת רבין

40 04/11/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

אירועים

תכלול אירועי חנוכה במרחב העירוני

15 20/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 300 -משתתפים

אירועים

אזכרה להדר גולדין ז"ל

10 26/07/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 500 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

אירועים

נגישות ,מחסומים ובלת"מ  -אירועים כללים

115 31/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 300 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

אירועים

אירועי המדרחוב  -שישירושלים אחת לחודש
בחודשים מרץ-יוני
מצעד הגאווה

95 20/06/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 500משתתפים לפסטיבל

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

8 26/06/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 2000משתתפים לפסטיבל

חברה לתרבות ופנאי

אירועים

מצעד העמים

30 14/05/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 500 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי,
להט"בים
תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

אירועים

אירוע אירוויזיון

6 16/05/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 500 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

פעילויות ברח' וייצמן

10 31/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 200 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

פסטיבל סרטים ישראלים

50 22/09/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 300 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

טקס פרסי אופיר

410 22/09/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

כ 300 -משתתפים

חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

תקציב אירועי מסורת ויהדות

200 31/12/2020

1752000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

אירועים

החזר הוצאות שכר לחברה לתרבות ופנאי על עובדי
מחלקה
פרסום אירועים מרכזיים בעיתונות ,באמצעות שילוט
חוצות ושילוט על לוחות מודעות ,בעיתונות ובתחנות
האוטובוס

156 31/12/2020

1752000753

70

1752000550

החזר הוצאות
חברת תרבות
פרסום אירועים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

אירועים

אירועים

אירועים

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1752000780הוצאות אחרות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

תכנית שנתית

מס' משתתפים
מס' משתתפים

כ 1200 -קשישים יוצאים
ליום טיול
כ 700 -משתתפים

תושבים כללי

כ 700 -תלמידים

ילדים ,נוער
חברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

שח"ק

יתבצע בכפוף להכנסות של  150אש"ח

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הגיל השלישי

80- ,62-80
120
0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

,6-12 ,3-6
12-18
0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר
רחבי העיר

0-120

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3573

תקציב

מדד כמותי -מה
מודדים?

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בתקציב ללא
חריגה
כ 2000-משתתפים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

647

3593
3594

3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לכל יחידות העירייה והחברה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לכל יחידות העירייה והחברה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לכל יחידות העירייה והחברה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

היכל התרבות
3604
3605
3606

3607

648

מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תחום עירוני

משימה

אירועים

רכישת ציוד למופעי ערב יום העצמאות

100

אירועים

רכישת ציוד ,חומרים ,בלת"מ

50

אירועים

אירועי קיץ  -פרסום ,ציוד תפאורה ,בלת"מ ,עגון
ופרזול ,נגישות ,מחסומים ,צילום וידיאו קליפ ,תקציב
עבור אירועים לא צפויים ,רכישת חומרי ניקוי ותשלום
חשמל ומים
תשלום עבור חשמל ,מים וחומרי ניקוי

135

1821000751

4

1753000430

אירועים

תחזוקת אולם זיכרון "יד לבנים"

22

1752000750

חשמל ,מים,
חומרי ניקוי
גלעד לנופלים

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מחלקת אירועים

140

1752000110

כוח אדם

תשלום שעות נוספות יום העצמאות

35

1752000130

משכורת ושכר
משולבי
שעות נוספות

כוח אדם

תשלום עבור אחזקת רכב עובדי מחלקת אירועים

20

1752000140

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים מחלקת אירועים

70

1752000210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

הוצאות

כוח אדם

תשלום שכר לעובדים באירועי ערב יום העצמאות

15

1751000110

שכר

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מחלקת אירועים

60

1751000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

כוח אדם

תשלום שכר לעובדים זמניים באירועי ערב יום
העצמאות

23

1751000210

שכר זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

אירועים

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
ציוד ליום
1751000781
העצמאות
הוצאות שונות
1752000781

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
עמידה בתקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

תרבות לקהילה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

עמידה בתקציב

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

ביצוע ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

ביטוח

תשלום ביטוח תיאטרון

97 31/12/2020

1826100440

תיאטרונים ביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

תשלום כיבוד ואירוח

5 31/12/2020

1826100511

פרסום

שימור לקוחות - ,המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת
מאגר הלקוחות ,הפקת קמפיין פתיחת עונת המנויים,
פרסום ,שיווק ,יח"צ ,עיבוי עבודת טלמרקטינג והרחבת
ערוצי הפרסום.
רכישת מופעים להיכל התרבות ,הפעלת סדרות
2,246 31/12/2020
המנויים ,פרסום ,יחצ ,שיווק ,קד"ם ,קמפיינים ,שתפ,
פרסום דיגיטלי ,הפעלת קופות וניהול מופעים.

1826100550

תיאטרונים אירוח
וכיבוד
פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

 7000לקוחות

 7500לקוחות

1826100750

רכישות מופעים

הוצאות

תכנית שנתית

מספר לקוחות

 7500מנויים

אירועים

31/12/2021

258

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

מחשוב ומערכות מידע ,עמותות ,מנהל
כספים ,משרדי ממשלה ,שירות והסברה

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3592

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

649

3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

אירועים

אירועי אקטואליה שישיתרבות ושבתרבות  -הפקה,
פרסום ,הנחיה ,יח"צ ,אתנחתא מוזיקלית ותמלול.
הוצאות אחרות -כיווני פסנתר ,תחזוקת אתר
הרכישות ,זרי פרחים לקונצרטים ,בלתמים ,הגברות
תשתית לסורקים בהיכל

130 31/12/2020

שירות
כוח אדם

מתן שירות (בתשלום) לאמרגנים לניהול מופעים -
שיווק ,פרסום ,דיילים ,אבטחה ,מנהל מופע שירותי
קופה וכו'
שכר עובדים

880 31/12/2020

כוח אדם

שכר עובדים  -שעות נוספות

60 31/12/2020

1826100130

כוח אדם

שכר עובדים  -אחזקת רכב

52 31/12/2020

1826100140

כוח אדם

שכר עובדים  -זמניים

600 31/12/2020

1826100210

אחזקת רכב
עובדים
שעות זמניים

הוצאות

הכנסות

הכנסות ממינויים

-3,262 31/12/2020

1326100410

הכנסות ממינויים

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הכנסות שבתרבות

-70 31/12/2020

1326100411

שבתרבות

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

הכנסות מהשכרת היכל התרבות לאמרגנים לטובת
הצגות בהיכל
הכנסות מהשתתפות בעלות אולם

-1,288 31/12/2020

1326100420

שכירות אולמות

הכנסות

תכנית שנתית

-75 31/12/2020

1326100421

הכנסות

הכנסות מהופעות בהיכל

-2,130 31/12/2020

1326110410

הכנסות

תכנית שנתית

בינוי ושיפוץ

שיפוץ חלונות בהיקף ההיכל

20 31/12/2020

81001

השתתפות
בעלות אולם
הכנסות
מהופעות בהיכל
תב"ר

הכנסות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

אירועים
רכש

הכנסות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מס' אירועים בשנה

151 31/12/2020

1826100781

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע לסירוגין אחת לחודש -
 12אירועים בשנה
 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120
0-120

תושבים כללי

5 31/12/2020

1826100930

רכישות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

 100%עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

2,024 31/12/2020

1826110750

רכישת הצגות
בהיכל

הוצאות

תכנית שנתית

גידול במופעי אמרגן

גידול  10%במופעי אמרגן

תושבים כללי

0-120

1826100110

שכר עובדים
במינויים
שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום עפ"י תקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום עפ"י תקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום עפ"י תקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

עובדי עירייה

תכנית שנתית

תשלום עפ"י תקציב

עובדי עירייה

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
עמידה בתקציב

 %"100עמידה בתקציב ללא
חריגה
 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

ביצוע ללא חריגה תקציבית

תושבים כללי

0-120

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3608

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
שבתרבות
1826100751

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

בתי תרבות
3622

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3623

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3624

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

650

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
אירועים

הגדלת החשיפה ומספר המבקרים בבית האמנים,
שיתוף פעולה ואירוח תערוכות של אמנים ואוצרים
מובילים מרחבי הארץ
מקהלות עירוניות ,ערבי מקהלות ,יום השירה
הבינלאומי
אירועי קיץ ,קריאת מגילת פורים ,ערב ט' באב

90 31/12/2020

1824002782

בית האמנים,
גלר 4

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

20 31/12/2020

1824001751

אירועים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' תערוכות +מס'
עשר תערוכות בשנה ,שתי
סדנאות +מס' הרצאות סדנאות ,מגוון הרצאות
בשנה
(אחת בחודש לפחות)
ארבע מקהלות עירוניות
מס' מקהלות +מס'
מובילות 150 ,משתתפים
משתתפים

תכנית שנתית

 200משתתפים לכל אירוע

תכנית שנתית
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

מספר מבקרים

מתוקצב ע"י החברה לתרבות ופנאי 150 -
אש"ח

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תושבים ,שח"ק

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

651

3626

3627

3628

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

אירועים

פסטיבל בית היוצר בקרית ספיר

0 31/12/2020

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפקת  4תערוכות מובילות ואיכותיות (אומנות
פלסטית) בהכרה ותמיכה משרד התרבות

70 31/12/2020

אירועים

ימי פעילות יחודיים  -יום השירה בשיתוף הספריה ,ימי 0 31/12/2020
שוק יד שנייה

מתוקצב ע"י החברה לתרבות ופנאי 120 -
אש"ח

תושבים

תושבים כללי

0-120

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,תושבים

תושבים כללי

0-120

תושבים ,שח"ק

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
בינוי ושיפוץ

פעילות חוגים

45 31/12/2020

1824001780

קתדרה ותיקה

הוצאות

תכנית שנתית

הגדלת מספר
המשתתפים

הגדלת מספר המשתתפים
בחוגים ב 10%

תושבים ,בתי ספר

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

הוספת קורסים ופעילויות חדשות

254 31/12/2020

1824001750

מכללות עבודות
קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

הרחבת רפרטואר
הקורסים

הוספת  5קורסים חדשים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

שיפוץ בית התרבות ,הגלריה העירונית

400 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

אחזקה ותפעול ,הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
פרסום

הפקת תערוכות של אמנים מובילים ,תערוכה לאמן
ותיק בעיר ,תערוכת קורסי אמנות .לכל תערוכה
פתיחה ושיח בגלריה
פרסום בעיתונות מקומית ,ניוזלטרים ,פרסום חוצות

160 31/12/2020

1824002780

אחרות גלריה

הוצאות

תכנית שנתית

מספר מבקרים

כ 200 -מבקרים בכל
תערוכה 4 ,תערוכות בשנה

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

50 31/12/2020

1824002550

גלריה -פרסום

הוצאות

תכנית שנתית

רכישת ציוד למערכות הקרנה ושמע

10 31/12/2020

1824001930

ציוד מיוחד

הוצאות

תכנית שנתית

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

20 31/12/2020

1824001550

תושבים ,שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

1824000430

מכללות הוצאות
פרסום
חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום כמוביל לעלייה ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה
במספר המבקרים
בגלריה
ביצוע בהתאם לתקציב
ציוד תקין ואיכותי
הנלווה לפעילויות בבית שהוקצה ללא חריגה
התרבות
פרסום כמוביל לעלייה ביצוע בהתאם לתקציב
במספר המבקרים בבית שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

ביטוח

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

3629
3630

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3632

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3633

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

רכש

3634

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

פרסום

פרסום בעיתונות המקומית ובאינטרנט

חשמל

תשלום חשמל עבור מבנה בית רייזל

110 31/12/2020

ביטוח

תשלום ביטוח מבנה בית רייזל

82 31/12/2020

1824000440

רכש

רכישת כיבוד קל וקפה עבור בית רייזל

3 31/12/2020

1824000511

כיבוד

רכש

רכישת ציוד וחומרים לפעילות שוטפת

30 31/12/2020

1824000780

הוצאות אחרות

3635
3636
3637
3638

652

הוצאות

תכנית שנתית

העלאת מספר המבקרים
קבלת תמיכה
בגלריה ,כל בתי הספר
ממשלתית
היסודיים בעיר 100 ,איש
ביום
כ 350 -משתתפים בכל
הרחבת פעילות
והגדלת שיתופי פעולה אירוע

תכנית שנתית

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3631

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מספר מבקרים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

עובדי עירייה
תושבים כללי

0-120

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3625

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי
 1824002750אוצרת גלריה

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ 1000 -משתתפים

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

653

3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

רכש

רכישת ציוד לאירועים

5 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שכר עובדי הקתדרה

1,000 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי הקתדרה

120 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים קתדרה

80 31/12/2020

1824001210

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי הקתדרה

65 31/12/2020

1824000140

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים בית האמנים

20 31/12/2020

1824000210

אחזקת רכב
עובדים
זמניים

הוצאות

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים גלריה

80 31/12/2020

1824002210

זמניים

הוצאות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

התזמורת הקאמרית כפ"ס

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

אנסמבל תיאטרון כפ"ס

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

דמי שמוש בחדר לימוד

-300 31/12/2020

1324000640

הכנסות

הכנסות קתדרה

-250 31/12/2020

1324001410

דמי שמוש בחדר
לימוד
הכנסות קתדרה

הכנסות

קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה

-280 31/12/2020

1324001412

הכנסות

ארועים מותנה הכנסה

-15 31/12/2020

1324001440

הכנסות

תשלום עבור שעורים בגלריה

-128 31/12/2020

1324002410

הכנסות

הכנסות בית אומנים

-5 31/12/2020

1324002420

הכנסות

הכנסות ממשלה בגלריה

-60 31/12/2020

1324002920

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

תשלום על פעילות בית היוצר לחברה לתרבות ופנאי

120 31/12/2020

1824002781

קתדרה עממית
חוגים מותנה
הכנסה
ארועים מותנה
הכנסה
תשלום עבור
שעורים בגלריה
הכנסות בית
אומנים
הכנסות ממשלה
בגלריה
בית היוצר

3647

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3648

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655

654

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1824000930הוצאות חד
פעמיות
משכורת ושכר
1824000110
משולבי
 1824000130שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

זמניים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית
תכנית שנתית
תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

מדד -תוצאה מצופה בסוף
מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה שהוקצה ללא חריגה

מתוקצב ע"י החברה לתרבות ופנאי 150 -
אש"ח

תושבים ,גני ילדים ,בתי ספר ,חינוך

ביצוע בהתאם לתקציב ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה שהוקצה ללא חריגה

מתוקצב ע"י החברה לתרבות ופנאי 150 -
אש"ח

תושבים ,חינוך

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
עמידה בתקציב

תושבים כללי

0-120

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3639

תקציב

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
עובדי עירייה
ילדים ,הגיל הרך0-120 ,
תושבים כללי

שכונות
מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

655

3657

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
למגוון אוכלוסיות יעד
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

בינוי ושיפוץ

שיפוץ פסל בגינה  -שימור

25 31/12/2020

בינוי ושיפוץ

הקמת מרכז לאומנויות הבמה במתחם השכלת
מבוגרים  -בן צבי הישן

400 30/06/2020

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
מועדוני תרבות
81001

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
עמידה בתקציב

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב ויצרת חלל פעילות איכותי ועמידה
בלוח זמנים ובתקציב
חלל פעילות איכותי

81001

אחר ,בתי ספר ,החברה הכלכלית

תושבים כללי

0-120

,12-18 ,6-12
ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים 40-62 ,18-40

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3656

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
ביצוע בהתאם לתקציב
שהוקצה ללא חריגה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר
מרכז העיר

מעונות יום
3658

3659

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך

3660

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3661

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3662

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3663

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

656

חינוך

הפעלת  4מסגרות חינוכיות לגילאי  3חודשים  -3שנים 0-3
(,60,80ספיר,הדרים) .הפעלת מעונות יום ומתן שירות
חינוכי טיפולי לפעוטות בגילאי  3חודשים 3-שנים

חינוך

בניית תוכנית עירונית מתכללת לגיל הרך  -לידה6-
והוריהם .בניית מודל ליצירת שותפויות עירוניות -
משרדי ממשלה ,קרנות ,ארגוני מגזר שלישי ,קופ"ח,
טיפות חלב,מחלקות עירוניות ועוד.

0-3

חינוך

פעילויות והעשרה לגילאי לידה 6-במסגרות מעונות
היום ובבתי קהילה ותרבות פתיחת חוגים בשעות
אחה"צ במתקנים מתאימים עבור ילדים והוריהם גילאי
לידה6-

,3-6 ,0-3
18-40 ,6-12

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים חינוך
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
חינוך
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
חינוך
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך

 2400אש"ח החברה
מתקציב
הכלכלית ,ועד
הורים ,חינוך
החברה
לתרבות
ופנאי
 10אש"ח
אחר ,אחר
מתקציב
החברה
לתרבות
ופנאי.
הטמעת
תוכנית
מעברים.
ועד הורים,
תושבים

הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע -השתלמויות והדרכות ,18-40
לכל בעלי תפקידים – מדריכים/מטפלים /רכזים וכיוב' 40-62
(דרכי עבודה ,יצירת שפה חינוכית ,וכדו') ע"י שתפים
עירוניים בתקציבים להדרכות.
תכנית שעות חברתיות בשיתוף בית ברל  -הכנסת
סטודנטיות שנה א' בחינוך למעונות היום ככוח
אקדמאי למסגרות ומתן מענה עבורן בעבודה מעשית

0-3

תפעול יום לימודים ארוך בגני ילדים 73 -גנים

,3-6 ,0-3
18-40

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

2,400

החברה הכלכלית ,ועד הורים ,חינוך

הגיל הרך ,הורים 0-3

רחבי העיר

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

10

אחר ,אחר

הגיל הרך ,הורים 0-3

רחבי העיר

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

0

ועד הורים ,תושבים

הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
18-40 ,6-12
הורים

רחבי העיר

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

0

החברה לתרבות מרחב עירוני -כללי
ופנאי ,חינוך

רחבי העיר

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

חינוך

גני ילדים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

0

חינוך

מבוגרים

 40-62 ,18-40רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי ,חינוך

הגיל הרך

רחבי העיר

גני ילדים

הגיל הרך ,הורים ,3-6 ,0-3
18-40

0-3

רחבי העיר
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3665

אלי כהן
3666
3667
3668

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3669

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3671

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3672

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3673

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3674

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3670

658

תחום עירוני

משימה

חינוך

הפעלת פעילות בימים ארוכים -חגים ויולי  -כוח אדם3-6 ,
תכנית פדגוגית ,חוגים ,יולי שמח

חינוך

0-3

חינוך
הכנסות
חינוך
הכנסות
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

הרחבת מסגרות -הגשת קול קורא ובניית מעון יום
בשכונת  80לפי היתר

מצויינות באומנות  -מתן מענה עירוני לתלמידים בעלי 100 30/06/2020
זיקה למגוון תחומים באמנות
-50 30/06/2020
הכנסות מתכנית מצויינות באומנות
תגבור וסיוע לימודי לתלמידי יסודי,חטיבות ותיכון,סיוע 15 30/06/2020
בהכנת שיעורי בית ,הכנה למבחנים ובגרויות
באנגלית,מתמטיקה,פיזיקה.
-30 30/06/2020
הכנסות מתכנית תנופה

גני ילדים

מרחב עירוני -כללי

רחבי העיר

1824005750

מותנה הכנסה

הוצאות

1324005410

הכנסות אלי כהן

הכנסות

1824005750

מותנה הכנסה

הוצאות

תכנית רב שנתית מס' קבוצות ומס'
תלמידים בקבוצה
תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תכנית רב שנתית מס' משתתפים

1324005420

אלי כהן הכנסה
חוגים כנגד הוצ

הכנסות

תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תכנית שנתית מס' משתתפים

 4קבוצות עם כ 65-תלמידים

בתי ספר

ילדים ,נוער

 100%עמידה בצפי הכנסות

בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18

בתי ספר

ילדים ,נוער

12-18 ,6-12

בתי ספר

ילדים ,נוער

קליטת עליה

מבוגרים

 12-18 ,6-12שכונות
מרכז
 62-80 ,40-62שכונות
מרכז

מס' משתתפים

כ 25-משתתפים

קליטת עליה

מבוגרים

 62-80 ,40-62שכונות
מרכז

קיום  7תערוכות לאורך
השנה  200-300מבקרים
בכל אחת

תושבים

כ 45-משתתפים

ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים,
הורים ,אזרחים
ותיקים ,אנשים
עם מוגבלות
40-62
מבוגרים

הקצאת מקום לפעילות יוצאי חבר העמים
הקצאת מקום לאולפן ליוצאי חבר העמים

0 30/06/2020

תכנית שנתית

הקמת תערוכות של תלמידי המרכז וכן אמנים שונים

0 30/06/2020

תכנית שנתית

מס' תערוכות ומס'
מבקרים

ארגון מיקום ומתן שרות לחברי המקהלה

0 31/07/2020

תכנית שנתית

מס' משתתפים

הכנסות מהפעלת מפגשי שעת סיפור ויצירה לגיל הרך -0.75 30/06/2020

הכסף עובר
לתקציב של
הספרייה
העירונית

הכסף עובר
לתקציב של
הספרייה
העירונית

ספר תכנית עבודה

תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות

עיריית כפר סבא 2020

גני ילדים

הגיל הרך

0-3

רחבי העיר

12-18

0 30/06/2020

הכנסות

0

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

כ 30-משתתפים

משנת הלימודים תשע"ט משרד החינוך
מעניק שירות זהה בחינם במתמטיקה
ואנגלית

 100%עמידה בצפי הכנסות
כ 40-משתתפים

 100%עמידה בצפי הכנסות

ללא עלות למשתתפים

בית רייזל גובים מחברי המקהלה את דמי
ההשתתפות

תושבים
גני ילדים

0-120

ילדים

3-6

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3664

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
גני ילדים

מדד כמותי -מה
מודדים?
מרחב עירוני -כללי

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
רחבי העיר

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

שכונות
מרכז

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

659

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3676

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3678

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3680

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
למגוון אוכלוסיות יעד
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר שיתופית  -בה בעלי עניין שונים משתפים
למגוון אוכלוסיות יעד
פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים
אימפקט חברתי בעל ערך
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3685

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3686

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3677

3679

3681
3682
3683
3684

3687
3688
3689

660

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עלות מסובסדת

גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,נוער

6-12 ,3-6

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

מתן שרות קהילתי לילדים :הצגות,אירועים
בחגים,סדנאות ועוד

0 30/06/2020

גני ילדים ,בתי ספר

ילדים ,נוער

6-12 ,3-6

הכנסות מפעילויות לילדים

תושבים

מבוגרים

40-62

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים

מבוגרים

כ 350-משתתפים ב28-
חוגים

בתי ספר ,גני ילדים ,תושבים

תושבים כללי

שכונות
40-62
מרכז
 12- ,6-12 ,3-6שכונות
מרכז
40-62 ,18

 100%עמידה בצפי הכנסות

בתי ספר ,גני ילדים ,תושבים

תושבים כללי

ביצוע בהתאם לתקציב
שנקבע ללא חריגה

תושבים

תושבים כללי

0 31/07/2020

תכנית שנתית

בהתאם לביקוש

תושבים

עובדי עירייה,
תושבים כללי

שיתופיות

שת"פ חיצוני ופנימי כגון בבתי"ס יצחק שדה וגורדון

0 31/07/2020

תכנית שנתית

בהתאם לביקוש

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות

מתן שרות מקצועי קהילתי ועידוד הקריאה

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית מס' מנויים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
הכנסות
פרסום
שיתופיות

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

הכנסות מפעילויות למבוגרים

0 30/06/2020

הפעלת חוגים לילדים נוער ומבוגרים בנושאים :ציור,
פיסול ,פסיפס ,יוגה ,אנגלית ,סלולרי ,מחשבים ועוד..

255.00 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
1824005750

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
מותנה הכנסה

הכנסות מחוגים

-500 30/06/2020

1324005420

פרסום פעילויות וחוגים באתר העירוני ,עיתונות
מקומית ,פרסום חוצות
הקצאת המקום לגופים עירוניים כגון ביטחון ,משאבי
אנוש ,תאטרון אנסמבל ,לקויי ראיה ועוד..

25 30/06/2020

1824005550

אלי כהן הכנסה
חוגים כנגד הוצ
פרסום

מתן שרות קהילתי למבוגרים :הרצאות,סדנאות,מפגשי 0 30/06/2020
נשים ועוד

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
מס' משתתפים

 100%עמידה בצפי הכנסות

תכנית שנתית

הוצאות
הכנסות
הוצאות

תכנית שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תכנית רב שנתית מס' משתתפים
תכנית רב שנתית אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תכנית שנתית אי חריגה מתקציב

השכרת המקום למפגשים קבועיים ופעילויות חד
פעמיות

-30 31/12/2020

1324005640

חשמל

תשלום חשמל מבנה אלי כהן

34 31/12/2020

1824005430

הכנסות
משכירויות אלי
כהן
חשמל

הוצאות

רכש

רכישת ציוד לפעילות המרכז

10 31/12/2020

1824006931

רכש

הוצאות

תכנית שנתית

ניקיון

ניקיון המבנה

100 31/12/2020

1824005751

עבודות קבלניות

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום עבור עובדי מרכז אלי כהן

620.00 31/12/2020

1824005110

שכר מנהל א.כהן

הוצאות

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

כ 2000-מנויים

ללא עלות

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

 12- ,6-12 ,3-6שכונות
מרכז
40-62 ,18
שכונות
0-120
מרכז
שכונות
40-62
מרכז

בתי ספר

ילדים

6-12

שכונות
מרכז

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

0-120

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

הכנסות

תכנית שנתית
תכנית שנתית

תושבים כללי
תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

עיריית כפר סבא 2020

מס' שכירויות

כ 1200-משת'

עלות מסובסדת

 4שכירויות קבועות בשבוע
 +השכרות חד פעמיות מידי
פעם

הנדסה

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3675

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מס' משתתפים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
כ 700-משת'

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

661

3691
3692
3693
3694

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מרכז אלי כהן

35 31/12/2020

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

עובדי עירייה

תכנית רב שנתית

עובדי עירייה

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים מרכז אלי כהן

80.00 31/12/2020

1824005210

כוח אדם

תשלום שכר מדריכים מרכז אלי כהן

180.00 30/06/2020

1824006110

זמניים חוגים
אלי כהן
מדריכים אלי כהן

הוצאות

בינוי ושיפוץ

שיפוצים פנימיים באלי כהן

20 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

רכישת ציוד לפעילויות החוגים

60.00 31/07/2020

1824005780

הוצאות חוגים

הוצאות

תכנית רב שנתית

הנדסה

0-120

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

חינוך

הוראת מוסיקה ותנועה בגני הילדים-טרום חובה

0 31/07/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספרי הגנים

מעל  150גני ילדים

תקציב למשימה 2150 :אש"ח

גני ילדים

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

חינוך

לימוד קבוצתי של אורגניות וחליליות בבתי הספר
היסודיים

0 01/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

חינוך

גיוס והתאמת כלים נכנים לכל ילד וילדה ולימודם
ברמה הגבוהה ביותר

0 02/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר תלמידים
שממשיכים
בקונסרבטוריון
רמת הנגינה של
התלמידים

מעל  400נרשמים

תקציב למשימה 350 :אש"ח

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

מעל  650תלמידים

תקציב למשימה 1130 :אש"ח

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

שילוב כתות החינוך המיוחד במערך לימודי הנגינה

0 03/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

התקדמות התלמידים

פתיחת  4כיתות לחינוך
מיוחד

תקציב למשימה 25 :אש"ח

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

להוות חוד החנית בקנה מידה ארצי בכל תחום לימוד
הנגינה והשירה

0 04/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית רמת הישגי הנגנים

מעל  600תלמידים

תקציב למשימה 3450 :אש"ח

תושבים

נוער

חינוך

לתת אפשרות לכל הילדים ברחבי העיר ללמוד מחול

0 05/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

קבוצות מחול מלאות

מעל  200רקדנים ורקדניות
ב 3-שלוחות

תקציב למשימה 400 :אש"ח

תושבים

ילדים

,12-18 ,6-12
40- ,18-40
62-80 ,62
6-12 ,3-6

שכונות
מרכז

חינוך

לימודי מחול ברמה בין לאומית ומעל  50%מצטיינות
במבחני הRAD

0 06/08/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית קבוצות מחול מלאות

אירועים

קיום תחרות כלי נשיפה ארצית

180 01/02/2020

1825200780

תחרות
פסנתרנים /כלי
נשיפה

מעל  200רקדנים ורקדניות
ומעל  25אחוז ניגשות
למבחני RAD
לפחות  150מתחרים מטובי
הנגנים בארץ

תקציב למשימה 1000 :אש"ח

תושבים

ילדים ,נוער

,6-12 ,3-6
12-18

תקציב למשימה 200 :אש"ח

תרבות

צעירים

,12-18 ,6-12
18-40

קונסרבטוריון
3695

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3696

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3697

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3698

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3699

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3700

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3701

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3702

662

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

מספר משתתפים

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3690

מטרה עירונית

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1824005130שעות נוספות

מדד כמותי -מה
מודדים?

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

רחבי העיר,
שכונות
מזרח ,שכונות
מערב,
שכונות מרכז
רחבי העיר
רחבי העיר

663

3704

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

אירועים

פסטיבל נושפים בכפר סבא

400 01/05/2020

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

חינוך

הוראת המוסיקה לבעלי צרכים מיוחדים

0 31/07/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

3705

פיתוח והרחבת תכני תרבות ,פנאי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים ותשתיות תרבות ופנאי למגוון אוכלוסיות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

רכישת ספרים ,רכישת ספרים דיגיטליים וספרי אודיו

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

ספריות

תקציב למשימה 2150 :אש"ח

תרבות

תקציב למשימה 20 :אש"ח

תושבים

ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים,
הורים ,אזרחים
ותיקים ,אנשים
עם מוגבלות
,12-18 ,6-12
אנשים עם
18-40
מוגבלות

תכנית שנתית

גודל האוסף

3706

פיתוח והרחבת תכני תרבות ,פנאי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים ותשתיות תרבות ופנאי למגוון אוכלוסיות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

רכישת ספרים ,רכישת ספרים דיגיטליים וספרי אודיו

60 31/12/2020

1823000930

רכישת ספרים

הוצאות

תכנית שנתית

גודל האוסף

3707

פיתוח והרחבת תכני תרבות ,פנאי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים ותשתיות תרבות ופנאי למגוון אוכלוסיות

3708

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

כריכת ספרים ,מיגון וסימון ספרים

13 31/12/2020

1823000740

מכשירים וציוד

הוצאות

תכנית שנתית

ספרים עטופים
ומסומנים

ספרים כרוכים ,תצוגות ומיגון
של לפחות  25%מהאוסף

3709

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

כריכת ספרים ,מיגון וסימון ספרים

15 31/12/2020

1823000720

כריכת ספרים

הוצאות

תכנית שנתית

ספרים עטופים
ומסומנים

הפעלת ספריות ב 7מוקדים ברחבי העיר

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

תכנית שנתית

מספר מינויים חדשים

ממוצע של  100מינויים
חדשים למוקד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הפעלת ספריות ב 7מוקדים ברחבי העיר

25 31/12/2020

1823000930

רכישת ספרים

תכנית שנתית

מספר מינויים חדשים

ממוצע של  100מינויים
חדשים למוקד

פיתוח ההון
האנושי

השתלמויות מקצועיות ,ימי עיון כנסים

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

תכנית שנתית

כמה ספרנים השתלמו לפחות מחצית מהספרנים
השתתפו ביום עיון/כנס/
קורס

בשת"פ גורמי חוץ כמו מרכז השלאון
המקומי ,אגוד מנהלי הספריות ,משרת
התרבות ,מכללת דוד ילין ועוד

חינוך

אירוח גני ילדים ובתי ספר בספריות ברחבי העיר

30 31/12/2020

1823000780

הוצאות אחרות

תכנית שנתית

מס' ביקורים בספריות ביקור ילדים מגיל  3ועד גיל
 15בספרייה

כולל פרויקט ספר לכל תלמידי כיתות א',
כולל מפגשי סופר/ת עם כיתות

3710

3711

3712

664

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

הרחבת האוסף העירוני
בלפחות  3,000ספרים,
הנגשת כ 10,000-ספרים
דיגיטליים ומוקלטים לקהל
הקוראים
הרחבת האוסף העירוני
בלפחות  3,000ספרים,
הנגשת כ 10,000-ספרים
דיגיטליים ומוקלטים לקהל
הקוראים
ספרים כרוכים ,תצוגות ומיגון
של לפחות  25%מהאוסף

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

תלוי במועד קבלת תקציב משרד התרבות

תלוי במועד קבלת תקציב משרד התרבות

0-120

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,החברה לתרבות
ופנאי ,נוער צעירים וקהילה

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
נוער ,צעירים,
,12-18 ,6-12
מבוגרים ,תושבים 40- ,18-40
כללי
62-80 ,62

רחבי העיר

הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
נוער ,צעירים,
,12-18 ,6-12
מבוגרים ,תושבים 40- ,18-40
כללי
62-80 ,62

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
בתי ספר ,החברה לתרבות ופנאי ,נוער
נוער ,צעירים,
,12-18 ,6-12
צעירים וקהילה ,בתי ספר
מבוגרים
40- ,18-40
62-80 ,62
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
בתי ספר ,החברה לתרבות ופנאי ,נוער
נוער ,צעירים,
,12-18 ,6-12
צעירים וקהילה ,בתי ספר
מבוגרים
40- ,18-40
62-80 ,62
0-120
תושבים כללי

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3703

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1825200782כנס תזמורות
נושפים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
תכנית שנתית /מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
רב שנתית
השתתפות של לפחות
תכנית שנתית מספר התזמורות
האורחות מרחבי הארץ  25הרכבים/תזמורות
וכמות הקהל באירועים מקונסרבטוריונים מכל רחבי
הארץ .כ 1500-משתתפים.
כ 10,000-בקהל
תכנית רב שנתית הגדלת מספר הקבוצות לפחות  2כיתות ושילובם
בפעילות השוטפת

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

665

3714

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חינוך

אירוח גני ילדים ובתי ספר בספריות ברחבי העיר

40 31/12/2020

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת
ספרים  -שעות סיפור ,חוגים ,משחקיות

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
מס' ביקורים בספריות ביקור ילדים מגיל  3ועד גיל כולל פרויקט ספר לכל תלמידי כיתות א',
כולל מפגשי סופר/ת עם כיתות
 15בספרייה
מספר המשתתפים בפעיליות כולל פעילות בסניפים
מס' פעולות
לעידוד הביקור בספרייה

3715

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת
ספרים  -שעות סיפור ,חוגים ,משחקיות

7 31/12/2020

1823000740

כלים מכשירים
וציוד

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

מספר המשתתפים בפעיליות כולל פעילות בסניפים
לעידוד הביקור בספרייה

3716

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת
ספרים  -שעות סיפור ,חוגים ,משחקיות

49 31/12/2020

1823000781

ערבי ספרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' פעולות

מספר המשתתפים בפעיליות תלוי במועד ובאישורים ממשרד התרבות,
כולל פעילות בסניפים
לעידוד הביקור בספרייה

3717

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3718

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

מרכז תרבות ועדוד קריאה -מפגשי סופרים ,השקות
ספרים ,קולנוע ,הרצאות העשרה ,תערוכות וכיו"ב

20 31/12/2020

1823000781

ערבי ספרות

3719

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

גינות מספרות

0 30/09/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

3720

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

גינות מספרות

17 30/09/2020

1823000781

ערבי ספרות

3721

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

פסטיבל שכולו ספר

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

3722

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3723

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
שירות

מרכז תרבות ועדוד קריאה -מפגשי סופרים ,השקות
ספרים ,קולנוע ,הרצאות העשרה ,תערוכות וכיו"ב

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

3724

666

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

שירות

תכנית שנתית

מס' פעילויות ומס'
משתתפים

עלייה במספר המשתתפים
ובביקורים בספרייה

כולל פעילות במרכז לצעירים

תכנית שנתית

מס' פעילויות ומס'
משתתפים

עלייה במספר המשתתפים
ובביקורים בספרייה

כולל פעילות במרכז לצעירים

תכנית שנתית

מס' פעילויות ומס'
משתתפים

גינות ציבוריות ברחבי העיר

תכנית שנתית

מס' פעילויות ומס'
משתתפים

גינות ציבוריות ברחבי העיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

השותפים  -קיימות ואירועים אמורים
לתקצב גם הם את הפסטיבל

פסטיבל שכולו ספר

11 31/12/2020

1823000781

ערבי ספרות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

עלות 31631 :מתקציב משרד התרבות

הנגשת הספרייה לקהל הרחב :תחזוקת קטלוג
הספרייה ,קטלוג אינטרנטי ,מאגרי מידע ותוכנות נלוות

20 31/12/2020

1823000570

מחשוב

הוצאות

תכנית שנתית

עבודה שוטפת ללא
קריסות

הנגשת הספרייה לקהל הרחב :תחזוקת קטלוג
הספרייה ,קטלוג אינטרנטי ,מאגרי מידע ותוכנות נלוות

0 31/12/2020

תקציב משרד
התרבות

תקציב משרד
התרבות

תכנית שנתית

עבודה שוטפת ללא
קריסות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

גידול במספר המינויים
המבצעים פעולות באמצעות
האינטרנט
עלות 15000 :מתקציב משרד התרבות
גידול במספר המינויים
המבצעים פעולות באמצעות
האינטרנט

בתי ספר ,גני ילדים ,חינוך ,החברה לתרבות הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער
ופנאי ,נוער צעירים וקהילה
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
נוער ,אנשים עם 12-18 ,6-12
קליטת עליה ,שח"ק
מוגבלות ,עולים
חדשים
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
נוער ,אנשים עם 12-18 ,6-12
קליטת עליה ,שח"ק
מוגבלות ,עולים
חדשים
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,הגיל הרך ,ילדים,3-6 ,0-3 ,
נוער ,אנשים עם 12-18 ,6-12
קליטת עליה ,שח"ק
מוגבלות ,עולים
חדשים
צעירים ,מבוגרים40- ,18-40 ,
נוער צעירים וקהילה ,תושבים ,עמותות,
62-80 ,62
אנשים עם
תרבות
מוגבלות
צעירים ,מבוגרים40- ,18-40 ,
נוער צעירים וקהילה ,תושבים ,עמותות,
62-80 ,62
אנשים עם
תרבות
מוגבלות
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה הגיל הרך ,ילדים3-6 ,
הורים ,תושבים
כללי
החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה הגיל הרך ,ילדים3-6 ,
הורים ,תושבים
כללי
0-120
החברה לתרבות ופנאי ,חינוך ,נוער צעירים תושבים כללי
וקהילה ,קיימות וחדשנות ,קליטת עליה

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3713

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1823000930רכישת ספרים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר
רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי ,חינוך ,נוער צעירים
וקהילה ,קיימות וחדשנות ,קליטת עליה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חינוך ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

חינוך ,תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

667

3726

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

בינוי ושיפוץ

פיתוח קומת הכניסה של הספרייה המרכזית -מרחב
למידה ,אוסף ספרים ועמדה חיצונית להחזרת ספרים

200 31/12/2020

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

חינוך

קידום הפיכת הספריות הציבוריות בשכונות הירוקות
גם לספריות בית ספר.

0 31/12/2020

תכנית שנתית

קידום התקשרות עם חברת  Techbuddyלמתן
הדרכות אישיות בתחום הטכנולוגיה

0 31/12/2020

תכנית שנתית

3727

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

3728

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3729
3730
3731
3732
3733

מרכז גלר
3734
3735
3736
3737
3738
3739

668

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
כוח אדם
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
כוח אדם
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
כוח אדם
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
הכנסות
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
הכנסות
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
כוח אדם
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
שימושים -תפוסת
החלל ,כמות הספרים
בקומפקטוס ,מספר
פעולות במכונה
להשבת ספרים

קבלת אישור מפקחות והכרה נדרש שתוף פעולה והשקעה תקציבית של
ממשרדי הממשלה  -תרבות אגף החינוך
וחינוך
הדרכות אחת לשבוע
מספר משתמשים
בשירות ,מספר הדרכות בספרייה העירונית
לאוכלוסיות חלשות
טכנולוגית

תשלום שכר לעובדי הספריה

1,980 31/12/2020

1823000110

משכורת

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום שעות נוספות לעובדי הספריה

30 31/12/2020

1823000130

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום אחזקת רכב לעובדי הספריה

40 31/12/2020

1823000140

הכנסות מהפעלת הספריות

-120 31/12/2020

1323000420

אחזקת רכב
עובדים
הכנסות מספריות

הוצאות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות משרדי ממשלה  -משרד התרבות

-37 31/12/2020

1323000920

הכנסות

תכנית שנתית

תשלום שכר זמניים

45 31/12/2020

1823000210

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
תשלום ללא חריגה
תקציבית

הכנסות

השכרת חדרים

-60 31/12/2020

1324003640

הכנסות

הכנסות מפעילויות קהילתיות

-150 31/12/2020

1324003410

הכנסות

גלר הכנסות מול הוצאות

-625 31/12/2020

1324003412

כוח אדם

החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות  -על משרות 489 31/12/2020
במרכז גלר

1824000752

כוח אדם

תשלום שכר

470 31/12/2020

1824003110

כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי מרכז גלר

56 31/12/2020

1824003130

השתתפות
הממשלה לספ
זמניים

הכנסות
משכירויות גלר
הכנסות
למתנסים
גלר הכנסות מול
הוצאות
החזר הוצאות
לחברת תרבות
בתי תרבות
משכורת ושכר
משולבי
שעות נוספות

ספר תכנית עבודה

צעירים ,מבוגרים 40- ,18-40
62-80 ,62

בתי ספר ,גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי,
חינוך

הגיל הרך ,ילדים,6-12 ,3-6 ,
12-18
נוער

בתי ספר ,החברה לתרבות ופנאי ,חינוך,
נוער צעירים וקהילה ,שח"ק ,קליטת עליה,
תושבים

נוער ,מבוגרים,12-18 ,6-12 ,
עולים חדשים40- ,18-40 ,
צעירים ,תושבים 62-80 ,62
כללי

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

עובדי עירייה

 100%עמידה בצפי הכנסות

תושבים כללי

תשלום ללא חריגה תקציבית

מנהל כספים

הכנסות

תכנית שנתית

 4השכרות בחודש

הגדלת הכנסה

תושבים ,עסקים ,עמותות ,החברה הכלכלית

הכנסות

תכנית שנתית

הכנסות

תכנית שנתית

 100%עמידה בצפי הכנסות

תרבות

תושבים כללי

הוצאות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות
אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

 100%עמידה בצפי הכנסות

מנהל כספים

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

תרבות

עובדי עירייה

הוצאות

תכנית שנתית

תרבות

עובדי עירייה

עיריית כפר סבא 2020

רחבי העיר,
שכונות
מערב
רחבי העיר

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

עובדי עירייה

תושבים כללי

ביצוע בהתאם לתקציב
עמידה בתקציב
שהוקצה ללא חריגה
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה

0-120

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3725

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
מועדוני תרבות
81001

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

 18-40 ,40-62שכונות
מזרח
 0-120 ,0-3שכונות
מזרח
שכונות
0-120
מזרח
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

669

3741
3742
3743

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדי מרכז גלר

65 31/12/2020

כוח אדם

תשלום עובדים זמניים מרכז גלר

220 31/12/2020

כוח אדם

תשלום שכר למדריכי חוגים זמניים במרכז

70 31/12/2020

1824004210

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פעילות לפעוטות ,תרבוטף ,פעילות מוסיקאלית
הפעלות

60 31/07/2020

1824003751

חוית תאטרון

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פעילות  out doorקהילתית בשיתוף עסקים/תושבים8 31/07/2020 :
קבלת שבת ,קבוצות לימוד ,עידוד מעורבות חברתית
של תושבים בחיי הקהילה ,הפקת אירועים ,שיתוף
נותני שירות מהקהילה
443 31/07/2020
הפעלת חוגים שונים במרכז גלר

1824003780

הוצאות אחרות

הוצאות

1824003750

חוגים מותנה
הכנסה

הוצאות

תכנית שנתית

מתן מענה לגלאי :50+ערבי תרבות ,הרצאות,חוגים

55 31/07/2020

1824003751

חוית תאטרון

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים

שילוב חוגים בארועים קהילתיים,שיתוף תושבים
באמצעות סקרים .הנגשת המרכז חזותית
תקשורתית,ביזור פעילויות וחיזוק ממשקי עבודה עם
גורמים חיצוניים ופנימיים :בתי ספר ,גנים ,מעונות
הכנסות מארועי תרבות ,סדרות מנויים ,ערבי זמר,
הרצאות ,ארועים סביב מעגל השנה ועוד..
תשלום חשמל ומים מרכז גלר

10 31/07/2020

1824004780

הוצ חוגים

הוצאות

תכנית שנתית

תוצאת סקר שביעות
רצון

-150 31/12/2020

1324003440

חוית תאטרון

הכנסות

תכנית שנתית

36 31/12/2020

1824003430

מאור כח חימום
מים

הוצאות

תכנית שנתית

 100משתתפים בכל אירוע -
מס' משתתפים
סה"כ 1200
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה

ביטוח

תשלום בטוח מבנה גלר

106 31/12/2020

1824003440

בטוח

הוצאות

תכנית שנתית

פרסום

תוכנית שיווק ,יצירת מאגר נתונים על לקוחות ,חיזוק
הקשר באמצעות דיוור ,גיוס ושימור מתנדבים

35 31/12/2020

1824003550

פירסום גלר

הוצאות

תכנית שנתית

רכש

הוצאות אחרות  -לרכישת ציוד ,חומרי ניקיון
ולוגיסטיקה
החלפת מערכת קול

104 31/12/2020

1824003780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

20 31/12/2020

81001

מועדוני תרבות

הוצאות

תכנית שנתית

3744

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3745

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3746

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3747

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

3748

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

הכנסות

3749
3750
3751

3752
3753

670

חשמל

רכש

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1824003140אחזקת רכב
עובדים
 1824003210זמניים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

זמניים חוגים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

תכנית שנתית

מס' פעילויות

מס' משתתפים

הגדלת מס' המשתתפים
לעומת 2019
למעלה מ 1000-משתתפים
תוצאה חיובית (מרוצה
ומעלה)

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

בעלי עניין

קהל יעד

תרבות

עובדי עירייה

תרבות

עובדי עירייה

תרבות

עובדי עירייה

גני ילדים ,ועד הורים ,החברה לתרבות
ופנאי ,עסקים ,קידום הבריאות וחוסן עירוני,
תושבים

תושבים כללי

3-6

כ 10-פעילויות

תושבים ,קליטת עליה ,בטחון ,חירום
ובטיחות ,בתי ספר ,גני ילדים ,החברה לתרבות
ופנאי ,ועד הורים ,עסקים

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מזרח

תרבות

תושבים כללי

0-120

שכונות
מזרח

תושבים

תושבים כללי

 40-62 ,62-80שכונות
מזרח

בטחון ,חירום ובטיחות ,החברה לתרבות
ופנאי ,בתי ספר ,גני ילדים ,ועד הורים,
עסקים ,תושבים

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מזרח

תושבים

תושבים כללי

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

 40-62 ,18-40שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

שירות והסברה

תושבים כללי

שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
ביצוע בהתאם לתקציב
הוספת ניוזלטר
שנקבע ללא חריגה
ווטסאפים כתוספת
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה

מותנה בהכנסות של 30,000

40-62

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3740

תקציב

מדד -תוצאה מצופה בסוף
מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
שביעות רצון והגדלת הכנסה
כ 65-פעילויות

הערות

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

671

3755
3756
3757

3758
3759

3760

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

מצויינות והעשרה
3761

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3762

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3763

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3764

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3765

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3766

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

672

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

בינוי ושיפוץ

שיפוצים פנימיים

20 31/12/2020

רכש

הוצ חוגים  -לרכישת ציוד וחומרים לתפעול חוגים
וסדנאות
רכישת ציוד וחומרים לפעילויות וחוגים במרכז גלר

60 31/12/2020

1824004780

10 31/12/2020

1824004930

רכישת ציוד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פעילות גנים בתי ספר בשעות אחה"צ,
סדנאות,ספריית צעצועים

0 31/07/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

רכש

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
מועדוני תרבות
81001
הוצ חוגים

הוצאות

תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה
כ 6-פעילויות
מס' פעילויות

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

בתקצוב של  20אש"ח של החברה לתרבות גני ילדים ,בתי ספר
ופנאי

שכונות
מזרח
שכונות
מזרח
שכונות
מזרח

תושבים כללי

6-12 ,3-6

הפעלת מועדון עולים:טיולים ,חוגים ,סדנאות,הרצאות 0 31/07/2020

תכנית שנתית

מס' הפעלות

שביעות רצון המשתתפים

קליטת עליה

עולים חדשים

 62-80 ,40-62שכונות
מזרח

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מס' ארועים

כ 15-ארועים

עסקים ,עמותות ,אחר

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מזרח

0 31/12/2020

תכנית שנתית

בהתאם לביקוש

בהתאם לביקוש

כלל העירייה

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מזרח

ממשקים ושיתופי פעולה עם גופים ומוסדות בקהילה
עסקים ,צהרונים ,מבנים עירוניים ,בעלי תפקידים,
תושבים,מחלקות ומרכזים קהילתיים יוזמות חדשות
עם חוגי בית /טיולים
הקצאת מקום לגופים עירוניים

תכנית שנתית

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

הכנסות מהפעלת צהרונים

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית ממוצע משתתפים
בקבוצה

ממוצע תלמידים בקבוצה -
מעל 27.5

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

הפעלת  16צהרונים בתי ספר .כ 2,300תלמידים
בכיתות א-ג המחולקים ל 85-קבוצות

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית כסף עבור הוצאות
תפעול

הוצאות מופחתות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

צוות היגוי רשותי בתאום עם אגף החינוך ,הנהגת
הורים ,בתי הספר.

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

שת"פ בקביעת מדיניות

סקר שביעות רצון מהצהרונים מנוסח ע"י הנהגת
הורים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית קבלת החלטות
משותפות ב 3מפגשים
בשנה,.
ניקוד חיובי גבוה
תכנית רב שנתית ניקוד חיובי גבוה

חינוך

צוות היגוי רשותי  40-62 ,18-40רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי

הורים

18-40 ,6-12

רחבי העיר

תכנית ניקיון -בדיקת תמחור מחחודשת ושיפור איכות 0 30/06/2020
הניקיון.

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית שביעות רצון מהניקיון שביעות רצון מהניקיון הפחת
בהוצאות ניקיון
ועלות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,הורים

18-40 ,6-12

רחבי העיר

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

מספר משתתפים גבוה משנה
שעברה

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

הכנסות מהפעלת הקיטנות החגים (חנוכה פסח)

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

מספר נרשמים

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3754

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
יישום בהתאם לתקציב יישום בהתאם לתקציב ללא
חריגה
ללא חריגה

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מזרח

673

3768

3769
3770
3771
3772

קהילה,
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד תרבות ,פנאי
וספורט
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בר קיימא
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה בר קיימא
על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
חינוך
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
חינוך
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
קהילה,
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד תרבות ,פנאי
וספורט
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

3773

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

חינוך

3774

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

חינוך

3775

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

חינוך

3776
3777

674

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

משימה

תאריך לביצוע

הפעלת קיטנות  5 -ימים בחופשת חנוכה 5 ,ימים
בחופשת פסח .תוספת של כ  500ילדים לרשומים
בצהרונים
צמצום פסולת -מעבר לכלים רב פעמיים בצהרונים
 בדיקת חלופות ,הכנת תקציב כולל תב"ר לקידוםהמיזם .בניית אבני דרך ,קמפיין ,שיתוף אגף החינוך,
הנהגות הורים ,מנהלות וצוותי צהרונים ,הורים וילדים
בצהרונים.
התקנת מדיחים ב 8בתי ספר והכנת תשתיות  8בתי
ספר

0 30/06/2021

מדד כמותי -מה
מודדים?
מספר נרשמים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
הוצאות מופחתות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,הורים

6-13

בתי ספר ,ועד הורים ,אחר ,החברה הכלכלית ,ילדים
החברה לתרבות ופנאי ,חינוך ,קיימות
וחדשנות ,הלשכה המשפטית

6-12

רחבי העיר

חכ"ל ,חינוך ,הנהגת הורים מנהלי בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,ועד הורים ,החברה לתרבות ופנאי,
חינוך ,מתנדבים

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,ועד הורים ,החברה לתרבות ופנאי,
חינוך ,מתנדבים

ילדים

6-12

רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי ,חינוך

נוער

12-18

רחבי העיר

בתי ספר ,ועד הורים ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

מספר נרשמים ומספר מעל  3200ילדים ,ב20
מוסדות חינוך
קייטנות

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום ובטיחות ,בתי
ספר ,החברה הכלכלית ,הכנסות ,הנדסה,
הנהלת העירייה ,ועד הורים ,חינוך ,כלל
העירייה ,תושבים ,רשות הספורט ,מתנדבים.

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

מספר נרשמים ומספר מעל  3200ילדים ,ב20
מוסדות חינוך
קייטנות

חינוך

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

ילדים ,הורים

6-12

רחבי העיר

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

80 30/06/2020

81001

מועדוני תרבות

הכנסות מהפעלת צהרונית כיתות ג-ו

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר נרשמים
ושביעות רצון

הקמת פילוט צהרונית ג-ו  -הכנת מסגרת עם תקציב,
כח אדם,תכנית,תיאום עם מנהלות בתי הספר ,שיווק

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר נרשמים
ושביעות רצון

הרחבת התכניות לנוער  -בדיקת ושילוב תכניות במגוון 0 30/06/2020
תחומים חדשים בנוסף לקיימים עבור בני נוער

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית העלאת רישום
משתתפעם בקרב
הנוער ,הגדלת מספר
התכניות לנוער
תכנית רב שנתית מספר בתי ספר הקונים  0%נשירה של המפעילים
את השירות מהחברה

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר נרשמים ומספר מעל  3200ילדים ,ב20
מוסדות חינוך
קייטנות

חינוך

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר נרשמים ומספר מעל  3200ילדים ,ב20
מוסדות חינוך
קייטנות

חינוך

הטמעת התלן בכל בתי הספר  -גיוס מפעילים והצגת
תכניות תל"ן מגוונות למנהלות בתי הספר ויו"רים
של הנהגות הורים ,חוזים מעקב תקציבי תשלומים
למפעילים וסגירת חשבון שנה לכל בית ספר.
בית הספר של החופש  -מתן מענה ל 3שבועות בתום 0 16/07/2020
שנת הלימודים ביולי  -תיאום עירוני מול כל הגורמים
בעירייה ,בניית תקציב ,פירסום הרשמה שיווק ,הסעות,
ניהול ותיאום הקייטנות הנוספות כולל הציבוריות
וקשר עם משרד הפנים ,גיוס כוח אדם ,תכנית פדגוגית,
עבודה מול חברה ונוער ,תכנית ניקיון ובטחון.
בית הספר של החופש  -פרסום ,הרשמה ,שיווק ,בניית 0 16/07/2021
תקציב ,כוח אדם ,תכנית פדגוגית ,חוגים ,ניקיון ,רכישת
ציוד מתכלה
0 16/07/2021
קיינטות ציבוריות וקייטנות פרטיות
ניקיון ,כוח אדם ,הזנה

16/07/2021

0

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית רב שנתית צימצום שימוש בחד
פעמי

 0חד"פ

תכנית רב שנתית מספר התקנות

התקנת מדיחים ב 8-בתי
ספר והכנת תשתיות בעוד 8
בתי ספר
 2קבוצות מלאות בשני בתי
ספר וביקוש להמשך .סה"כ
 60נרשמים בכל בית ספר
 2קבוצות מלאות בשני בתי
ספר וביקוש להמשך .סה"כ
 60נרשמים בכל בית ספר
ביקוש גבוה לתכניות נוספות

הערות

עיריית כפר סבא 2020

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3767

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

675

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

3779

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3780

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3781

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3782

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3783

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3784

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3785

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3786

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3787

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

סל תרבות
3788

676

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך

תחום עירוני

משימה

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

עבודה מול משרד המדע למתן אישור להגדלת מספר
קבוצות בעיר  -לפתיחת לפחות שני מחזורים של
קייטנת מדע כאשר בכל מחזור  11קבוצות .סה"כ כ
 550תלמידים ,.תכנית ניקיון ,כוח אדם ,פירסום רישום
ודיווח למשרד המדע.
החזר מהחברה לעירייה בגין החזרי הוצאות בתי ספר -88 31/12/2020

1313600410

חינוך משלים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

הכנסות

החזרים לעירייה מהחברה עבור כ"א עירוני המועסק
דרך החברה

-550 31/12/2020

1313600420

הכנסות מול
הוצאות

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

החזר מהחברה לעירייה בגין הוצאות ניקיון

-840 31/12/2020

1313600490

החזר הוצאות
נקיון

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

אחזקה ותפעול

הכנסות

הכנסות שכירות נכסים המנוהלים ע"י בתי תלמיד

-240 31/12/2020

1313600640

הכנסות משכירות
בתי תלמיד

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הנהלת העירייה

ילדים

הכנסות

סבסוד משרד החינוך צהרונים

-2,950 31/12/2020

1313600920

הכנסות ניצנים
משרד החינוך

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

ילדים

6-12

חינוך

החזרי הוצאות לבתי ספר

88 31/12/2020

1813600751

פעולות במרכזים

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

הוצאות ניקיון צהרונים

840 31/12/2020

1813600752

נקיון בתי תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

אחזקה ותפעול

ילדים

6-12

רחבי העיר

חינוך

העברת השתתפות משרד החינוך לחברה

2,950 31/12/2020

1813600753

כוח אדם

תשלום שכר  -בתי תלמיד

670 31/12/2020

1813600110

תוכנית ניצנים
השלמת משרד
החינוך
בתי תלמיד

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

משרדי ממשלה

ילדים

6-12

רחבי העיר

הוצאות

תכנית שנתית

ביצוע ללא חריגה
תקציבית

ביצוע ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

הכנסות

חינוך

0 21/07/2020

גני טרום-טרום וטרום חובה  :בכל גן יתקיימו 3
מופעים מתחומי תרבות שונים

150 30/06/2020

1826000781

הוצאות סל
תרבות

ספר תכנית עבודה

הוצאות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
מדד כמותי -מה
השנה -איך?
מודדים?
מספר נרשמים ומספר מעל  550משתתפים
קבוצות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

עיריית כפר סבא 2020

מספר הקבוצות כפוף להחלטת משרד
המדע

משרדי ממשלה ,חינוך

ילדים

6-12

 100%עמידה בצפי הכנסות

בתי ספר

ילדים

6-12

רחבי העיר

הנהלת העירייה

ילדים

6-12

רחבי העיר

ילדים

6-12

רחבי העיר

6-12

רחבי העיר
רחבי העיר

 170מפגשים והצגות גן

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3778

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

3-6

רחבי העיר

677

3790
3791

3792
3793
3794

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חינוך

גני חובה  :קיום  2מופעים בגנים ומופע אחד בהיכל

208 30/06/2020

חינוך

קיום  3-4מופעים והצגות לכל שכבת כיתות ביסודי -
בהיכל ובאודיטוריום
שנת תשע"ט :כל תלמידי כיתות א-ד' יחשפו לתוכנית 184 30/06/2020
חדשה שנכתבה במיוחד לתלמידי העיר .כל ילד יקבל
שיעורי הכנה ע"י המורה למוסיקה ,מפגש קאמרי בתוך
בית הספר וקונצרט תזמורתי מלא בהיכל התרבות
ביקור שכבות א' ,ג ,ה' בגלריה העירונית במסגרת הסל60 30/06/2020 ,
הביקור כולל סיור מודרך בתערוכה וסדנת עבודה

חינוך

בשנה זו יחשפו כל התלמידים למפגש אחד לפחות
בתחום הקולנוע

59 30/06/2020

חינוך

כל תלמיד בחטיבות הביניים ייחשף לפחות ל  3 -מופעי 416 30/06/2020
תרבות מתחומים שונים בכל שנה .המופעים יתקיימו
בהיכל התרבות ,האודיטוריום ובמתקני בית הספר
קיום מופעים לכל שכבת גיל בתיכונים בהיכל התרבות 0 30/06/2020
ובאולמות בתי הספר
קיום מפגשי מורים בתחומי אמנות שונים במהלך שנת 0 30/06/2020
הלימודים על מנת להכיר להם תחומי תרבות שונים
ואת השפה בה מדבר אותו תחום
גביית הכספים לצורך הפעלת תוכנית סל תרבות מבתי -1,443 30/05/2020
הספר היסודיים וחטיבות הביניים לפי הסכום הספציפי
שנקבע לכל בי"ס.
0 30/06/2020
כל תלמיד בצהרוני גני החובה של החברה לתרבות
הפנאי יקבל תוכנית מוסיקאלית הכוללת הכנה ע"י
הגננת ו 2-קונצרטים קאמריים בגן .קונצרט נושפים
וקונצרט קשתנים לפי תוכנית מובנית שנכתבה במיוחד
לילדי כ"ס
תוכנית העשרה לקיץ-יולי שמח מורחב 15 -מפגשים 0 30/07/2020
ומופעים בתחומי התרבות השונים לטובת העשרת
חודש יולי בגני הילדים  -כל תלמיד יקבל  15מפגשים
בתחומים מגוונים :תיאטרון ,מוסיקה ,מחול ,היסטוריה,
מדעים ,קיימות ,תזונה ,אמנות ועוד

חינוך

חינוך

3795

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3797

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

הכנסות

3798

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך

חינוך

3796

3799

678

חינוך
חינוך

חינוך

295 30/06/2020

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1826000781הוצאות סל
תרבות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה
מודדים?
רב שנתית
תכנית רב שנתית מספר המפגשים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 120מפגשים והצגות

1826000781

הוצאות סל
תרבות
הוצאות סל
תרבות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

 440מפגשים והצגות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

 110מפגשים קאמריים14+
קונצרטים

1826000781

הוצאות סל
תרבות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

 160ביקורים

לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי

1826000781

הוצאות סל
תרבות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

 115מפגשים כיתתיים

לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי

בתי ספר ,חינוך

1826000781

הוצאות סל
תרבות

הוצאות

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

 51הצגות ,סרטים ומפגשי
אמן

לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי

בתי ספר ,חינוך

נוער

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

קיום הצגות סרטים ומפגשי
תרבות בבתי הספר התיכוניים
 2מפגשי העשרה

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

בתי ספר ,חינוך

מבוגרים

 40-62 ,18-40רחבי העיר

1056

בתי ספר ,ועד הורים ,הכנסות

הורים

 40-62 ,18-40רחבי העיר

70

גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי ,ועד הורים ,ילדים
חינוך

3-6

רחבי העיר

 1875מפגשים ל  125 -גנים
ב  21 -ימים

גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי ,ועד הורים ,ילדים
חינוך

3-6

רחבי העיר

1826000781

תכנית רב שנתית מספר המפגשים
1326000411

הכנסות סל
תרבות

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

ספר תכנית עבודה

הכנסות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

סכום הגבייה

לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

3-6

לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי
לא כולל תוספת תקציב דרך סל תרבות
ארצי

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

ילדים

6-12

רחבי העיר

12-18

רחבי העיר
רחבי העיר

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3789

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

679

3801

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

תחום עירוני

משימה

חינוך

בניית תכנית העשרה תרבותית  /תוספת חוגי העשרה 0 30/06/2020
לצהרוני היול"א מבוססת על תקציב החזרי הורים

חינוך

בניית תכנית העשרה תרבותית  /תוספת חוגי העשרה 0 30/06/2020
עבור צהרוני בתי הספר מבוססת על תקציב החזרי
הורים
ניהול ועדת רפרטואר לתחומי התיאטרון ובניית תכנית 0 30/12/2020
המנויים בתחומי תיאטרון מבוגרים ,תיאטרון ילדים,
קונצרטים למבוגרים ,סדרת מופעי גיל שוחט ,סדרת
ג'ז ,סדרת מוסיקה לילדים ,מחול

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

0 30/12/2020

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

3802

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

3803

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

ניהול ההתקשרות החוזית מול כל גופי התוכן:
תיאטראות ,תזמורות ,אמנים שונים

3804

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

בניית תוכנית תרבות עירונית מובנית ומוסדרת בין
מרכזי התרבות השונים של אגף תרבות ,רכישה
מאורגנת של הצגות לצורך הוזלת מחירים.

0 30/12/2020

3805
3806

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית מספר המפגשים

עפ"י דרישה

סדרת הצגות ( ,)13סדרת
קונצרטים למבוגרים (,)5
תוכנית גיל שוחט בהיכל ()4
תוכנית גיל שוחט אודיטוריום
( ,49סדרת זאטוטרון (,)5
סדרת מנוי ילדים ( ,)5סדרת
צלילי קסם ( ,)4סדרת ג'ז
( ,)3סדרות נוספות עפ"י
החלטת מ .אגף
עבור כל המפגשים  :סדרת מתקציב היכל התרבות
הצגות ( ,)13סדרת קונצרטים
למבוגרים ( ,)5תוכנית גיל
שוחט בהיכל ()4תוכנית גיל
שוחט אודיטוריום ( ,49סדרת
זאטוטרון ( ,)5סדרת מנוי
ילדים ( ,)5סדרת צלילי קסם
( ,)4סדרת ג'ז ( ,)3סדרות
נוספות עפ"י החלטת מ .אגף

כוח אדם

תשלום שכר עובדים זמניים

54 31/12/2020

1826200210

זמנים

הוצאות

תכנית שנתית

כוח אדם

תשלום שכר עובדי מח' סל תרבות

208 31/12/2020

1826000750

סל תרבות ניהול

הוצאות

תכנית שנתית

פנאי וקהילה  +ירוקות
3807

680

כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה  -בכלל התחומים
ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית

חדשנות
ויזמות

הקמת האולפן השקוף  -מדרחוב ירושלים

31/12/2022

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

ספר תכנית עבודה

תשלום ללא חריגה
תקציבית
תשלום ללא חריגה
תקציבית

תכנית רב שנתית מס' אמנים  +מס'
משתתפים +מס'
מופעים

עיריית כפר סבא 2020

הערות

בעלי עניין

תלוי בהחלטת ממשלה על חידוש תוכנית
ניצנים של גני הילדים בחגים

גני ילדים ,החברה לתרבות ופנאי ,ועד הורים ,ילדים
חינוך

3-6

תלוי בהחלטת ממשלה על חידוש תוכנית
ניצנים של בתי הספר בחגים

בתי ספר ,החברה לתרבות ופנאי ,ועד הורים,
חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

תרבות ,הנהלת העירייה

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

תרבות ,הנהלת העירייה ,מנהל כספים

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

החברה לתרבות ופנאי ,תרבות

תושבים כללי

,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

 50אמנים ו 1500-תושבים
ב 15-מופעים

אחזקה ותפעול ,בטחון ,חירום ובטיחות,
החברה הכלכלית ,החברה לתרבות ופנאי,
הנדסה ,חזות העיר ,מחשוב ומערכות מידע,
הנהלת העירייה ,נוער צעירים וקהילה,
קיימות וחדשנות ,תכנון אסטרטגי ושיתופיות

,12-18 ,6-12
ילדים ,נוער,
צעירים ,מבוגרים 40- ,18-40
40-62 ,62

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3800

מטרה עירונית

יעד אגפי

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה
מודדים?
רב שנתית
תכנית רב שנתית מספר המפגשים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
עפ"י דרישה

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

שכונות
מרכז

681

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

קיום קמפינג משפחות בפארק 80

0 31/12/2020

פיתוח מועדון גרושים גרושות במינהל הקהילתי

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

פיתוח קבוצת פאפות כפר סבא -פרסום ,שיווק ,תוכן
ומקום

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

3809

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3810

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3811

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3812

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3813

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3814

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3815

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3816

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3817

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3818

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3819

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

682

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
משפחות הרשומות
לקמפינג משפחות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 60משפחות

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול

ילדים ,הורים
מבוגרים,
מבוגרים

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 50משתתפים  +מפגש אחת
לחודש

החברה לתרבות ופנאי ,חינוך

תכנית שנתית

אירועים משותפים
ומשתתפים

 40-62 ,18-40רחבי העיר

 1800משתתפים בשמונה
אירועים

בתי ספר

תושבים כללי

0-120

פיתוח קהילת מחפשי עבודה -מפגשים המכילים תוכן31/12/2021 ,
נטוורקינג ותמיכה בתקופת מעבר

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית משתתפים ומפגשים

 300משתתפים  +מפגש
אחת לחודש

בתי ספר

ילדים

6-12

שכונות
מערב ,רחבי
העיר
רחבי העיר

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית קיום אירועים
קהילתיים

חשיפה ל 300-תושבים ב2-
אירועים

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

 12מפגשים בשנה ו20-
יוזמות משותפות

שירות והסברה

מבוגרים ,נשים

40-62

שכונות
מערב

בטחון ,חירום ובטיחות ,החברה לתרבות
ופנאי

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

שילוב של  10משתתפים
בפעילות הקהילתית

עמותות

מבוגרים

 40-62 ,18-40רחבי העיר

 400משתתפים ב 2-אירועים

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

 40-62 ,18-40שכונות
מערב

 30משתתפים ב 10-הופעות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,צעירים,
מבוגרים

 1000משתתפים ב18-
הרצאות

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

 250איש מסיירים ב 25-בתי
אמנים בכפ"ס

החברה לתרבות ופנאי ,עסקים ,מש"א
והדרכה

מבוגרים

,12-18 ,6-12
40- ,18-40
40-62 ,62
,6-12 ,3-6
רחבי העיר
,18-40 ,12-18
40-62
 40-62 ,18-40רחבי העיר

הגדלת התנועה של התושבים בפארק  80והרחבת
פעילות הshape park-

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

הובלת תהליכים דינאמיים של פיתוח מול ועדי השכונה 0 31/12/2020
וגורמים רלוונטיים אחרים ע"י קיום פגישות שוטפות
ומענה על צרכים בזמן אמת.
פיתוח צח"ש שכונות הירוקות בשיתוף הוועדים ,אגף 0 31/12/2021
הרווחה ואגף הביטחון -סיום מיפוי הבניינים בשכונות
 80ו60-

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

שילוב מתמודדי נפש בפעילות הקהילתית -ספריות,
בתים פתוחים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פיתוח קהילת בעלי הכלבים -מתן מענה לקהילת
בעלי הכלבים בפעילויות מותאמות ובהקשבה לצרכים
שעולים מהשטח ע"י
פיתוח קהילת תושבים מנגנים בשיתוף עם בית רייזל

תכנית שנתית

מפגשים ויוזמות

תכנית רב שנתית מיפוי בניינים בשכונות מיפוי  160בניינים
הירוקות

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית אירועים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

31/12/2021

0

הרצאות מן הקהילה -תושבים מרצים בהתנדבות
בתחום התמחות או סיפור חיים מרתק

31/12/2021

בתים פתוחים בשכונות הירוקות וסביוני הכפר

0 31/12/2020

תכנית שנתית

משתתפים

הרכבים והופעות

תכנית רב שנתית משתתפים והרצאות
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

חשיפת בתי אמנים

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3808

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

אזור
גיל
גיאוגרפי
 40-62 ,18-40שכונות
מערב

רחבי העיר

683

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פיתוח קהילת סביוני הכפר  -ילדים :אירוע השקת
חורשת סביוני הכפר ,הצגות ,סרטים ,סדנאות ,הפעלות

0 31/12/2020

3821

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3822

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3823

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3824

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3825

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3826

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא הקהילה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא הקהילה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ואפקטיבית

3827
3828
3829
3830
3831

684

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אחזקה ותפעול ,קיימות וחדשנות

הגיל הרך ,ילדים

6-12 ,3-6

תכנית רב שנתית פעילויות ומשתתפים

 800משתתפים ב13-
אירועים

רשות הספורט

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

תכנית רב שנתית מפגשים

 6מפגשים בשנה

נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

18-40 ,12-18

שכונות
מערב

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילויות ומשתתפים

 400משתתפים ב8-
פעילויות

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

40-62

שכונות
מערב

תכנית שנתית

פעילויות ומשתתפים

 400משתתפות ב20-
מפגשים

שח"ק

מבוגרים

 62-80 ,40-62שכונות
מערב

 20משתתפות ב 12-מפגשים

החברה לתרבות ופנאי ,קיימות וחדשנות,
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים
ואלכוהול ,קידום הבריאות וחוסן עירוני,
שירות והסברה
החברה לתרבות ופנאי

צעירים ,מבוגרים  40-62 ,18-40שכונות
מערב
שכונות
מערב
שכונות
מערב

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

פיתוח קהילת סביוני הכפר  -מבוגרים :הרצאות
מהקהילה ,מסיבות ,ערבי שירה בציבור

31/12/2021

0

פיתוח קהילת סביוני הכפר  -מבוגרים :מפגשים עם
מובילי השכונה לטובת פיתוח ומעקב

31/12/2022

0

פעילויות צעירים ומבוגרים -ערבי שירה ,יוזמות
מקומיות של תושבים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

מועדון אמהות ותינוקות -פיתוח פעילויות ייעודיות
לאמהות בהן האם במרכז -סדנאות אמנות ותנועה

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

המשך פיתוח מועדון נשות מקצוע פארא רפואי
עצמאיות ושכירות  ,peer groupe -העצמה
והעשרה.

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית פעילויות ומשתתפים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
שירות

תמיכה בקהילת עצמאיות בשכונה  -רחלי לושי ברקת
ואורית יבלונקה

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילויות ומשתתפים

 1000משתתפים ב20-
מפגשים

פארק כפ"ס  -ילדים  :קבלות שבת ,מפגשי אמנות
וטבע ,שעות סיפור בפארק כפ"ס,פיקניק משפחות

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילויות ומשתתפים

 1000משתתפים ב12-
פעילויות

החברה לתרבות ופנאי

פארק כפ"ס  -מבוגרים :פיתוח מוזיקאים מהקהילה
ע"י מתן פלטפורמה להופעות מקומיות

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית פעילויות ומשתתפים

 30משתתפים ב 15-הופעות

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים ,תושבים 40- ,18-40
62-80 ,62
כללי

פיתוח קייטנות לחודשי יולי -אוגוסט

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית פעילויות ומשתתפים

 150משתתפים ב 4-מחזורים

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

,6-12 ,3-6
18-40

שירות

חברות במועדון גימלאים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

משתתפים

 280משתתפים

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

 40-62 ,18-40שכונות
מערב

שירות

התנעת תהליך הכרה של ספריית ש"י עגנון במשרד
התרבות ,במידה והספריה תוכר ניתן יהיה לפתח
ספריית מבוגרים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מנויים

 1100מנויים

חינוך

ילדים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

תושבים כללי

40-62

שכונות
מערב

ילדים

6-12

רחבי העיר

6-12 ,3-6

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3820

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
פעילויות ומשתתפים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
פעילות ל 600-משתתפים
ב 15-פעילויות

הערות

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מערב

שכונות
מערב

685

3833

3834

3835
3836

3837

3838
3839
3840
3841

686

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
למגוון אוכלוסיות יעד
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל
לכל יחידות העירייה והחברה
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

שירות

פיתוח חוגים לגיל רך וב 13-בתי הספר היסודיים:
מחשבים,שפות ,אמנות אלקטרוניקה ,הנדסה

0 31/12/2020

שירות

הקמת שלוחת מצוינות באמנות בשכונות הירוקות.
פיתוח פעילות מצוינות באמנות ברמה גבוהה
ומקצועית עבור ילדי היסודי פעמיים בשבוע.

31/12/2021

שירות

הקמת סטודיו למחול ברחל המשוררת

0 31/12/2020

בינוי ושיפוץ

שיפוץ בית הסטודנט ושיפוצים בחצר

450 31/12/2020

שירות

פיתוח חממה של הקונסרבטוריון בשכונות הירוקות.
פיתוח השלוחה בשכונות הירוקות ,חשיפת התוכנית
לילדים נוספים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

שירות

פיקוח ותמיכה בעבודת הצהרונים והקייטנות בשכונות 0 31/12/2020
הירוקות ( 5צהרונים)

תכנית שנתית

משתתפים

שירות

סדנאות והפעלות לילדים יסודי

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילויות ומשתתפים

 3200משתתפים ב16-
פעילויות לחודש

שירות

אירועים קהילתיים לציון חגים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

משתתפים ואירועים

 1300משתתפים ב6-
אירועים

החברה לתרבות ופנאי

שירות

פיתוח חוגים ופנאי לילדים עם צרכים מיוחדים .פיתוח 0 31/12/2020
חוגים חדשים לילדים בהתאם לצורך התושבים ב2-
מרכזים קהילתיים הפרוסים בעיר.
0 31/12/2021
יש לי חבר מיוחד -שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים
בתוך מסגרות הפנאי בחרה לתרבות בפנאי.מתן מענה
של שילוב ילדים בתוך מסגרות הפנאי ע"י תמיכת חונך
מהנוער במרכזים הקהילתיים השונים

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

משתתפים

 30משתתפים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,ילדים,
הגיל הרך

 60משתתפים  30 -ילדים +
 30בני נוער

החברה לתרבות ופנאי ,עסקים

צעירים ,מבוגרים  40-62 ,18-40רחבי העיר

שירות

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

81001

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

מועדוני תרבות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 2400ילדים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

החברה לתרבות ופנאי

אזרחים ותיקים

62-80

 40משתתפים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מערב

תכנית שנתית

בתהליך בנייה

 170רשומים

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך ,ילדים

6-12 ,3-6

רחבי העיר

תכנית שנתית

סיום שיפוץ
משתתפים

עמידה בפוגרמה ובאומדני
עלות ,ויצרתי אטרקטיביות
לבית
 100רשומים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מערב

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מערב

 1400ילדים

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

6-12

שכונות
מערב

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מערב

ילדים ,הגיל הרך

6-12

שכונות
מערב

6-12 ,3-6

רחבי העיר

תכנית רב שנתית משתתפים

הוצאות

תכנית רב שנתית משתתפים

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3832

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
משתתפים

הערות

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מערב

687

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף
והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני
לנושא הקהילה
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

שירות

שעות פנאי איכותיות לגיל הרך

0 31/12/2020

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

שת"פ בפעילות ואירועים קהילתיים עם הרשות
העירונית לבטיחות בדרכים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

פיתוח שירותים קהילתיים להורים  -הדרכות וסדנאות 0 31/12/2020
הורים

תכנית שנתית

3843

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3844

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3845

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3846

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3847

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3848

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3849

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3850

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3851

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

3852

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

688

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
הצגות ,שעות סיפור,
אמא/אבא מספר/ת.

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 1400משתתפים

חזות העיר

פעילויות

 1500ילדים ב 5-אירועים

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

סדנאות

 80הורים

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

 135משתתפים ב 9-סדנאות

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

18-40 ,0-3

אירועים ומשתתפים

 3000ילדים ב 7-אירועים

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

 40-62 ,18-40שכונות
מערב

 50בני נוער ב3-

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מערב

תכנית רב שנתית סדנאות

חינוך

 -mindfulnessסדנאות למורים בבתי ספר יסודיים

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

חינוך

אירועים משותפים עם בתי הספר המתפקדים
כמרכזים קהילתיים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

שת"פ עם אגף קהילה וחברה -יצירת מעורבות של בני 0 31/12/2020
נוער בפעילות הקהילתית בשכונות הירוקות

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילויות משותפות

תושבים כללי

0-120

,6-12 ,3-6
18-40

רחבי העיר

רחבי העיר

שכונות
מערב

בר קיימא

קידום תחום הקיימות -שילוב של תכנים מעולם
הקיימות באירועים

0 31/12/2020

תכנית שנתית

אירועים

פעילות ל 500-ילדים ב3-
אירועים

החברה לתרבות ופנאי ,שח"ק

אנשים עם
מוגבלות

6-12

רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

קורס דירקטוריות  -פתיחת מחזורים נוספים.

0 31/12/2020

תכנית שנתית

מסיימות קורס

 80בוגרות

החברה לתרבות ופנאי ,נוער צעירים וקהילה ,אנשים עם
מוגבלות
בתי ספר ,שח"ק ,רשות הספורט

6-13

רחבי העיר

אירועים קהילתיים בשילוב בתי ספר במהלך יום
הלימודים

0 31/12/2020

0-120

שכונות
מזרח

שירות

הקמת פרוייקט הרצאות בברים ברחבי העיר

0 31/12/2020

שירות

פיתוח פעילות בשטח  200מ"ר מועדון הגמלאים
לטובת פעילות פנאי איכותית לכל המשפחה במופעים
בסדר גודל של  100משתתפים ומעלה והצגות איכות.

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

ספר תכנית עבודה

תכנית שנתית

אירועים משותפים

 2000משתתפים ב5-
אירועים

חזות העיר

תושבים כללי

תכנית שנתית

משתתפים ופעילויות

 500משתפים ב 5-מפגשים

החברה לתרבות ופנאי

 1000משתתפים ב 8-הצגות

החברה לתרבות ופנאי

צעירים ,מבוגרים  40-62 ,18-40שכונות
מרכז,
שכונות
מערב
שכונות
0-120
תושבים כללי
מערב

תכנית רב שנתית הצגות

עיריית כפר סבא 2020

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3842

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מזרח

689

3854
3855
3856

3857

3858
3859
3860

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

שירות

מסיבות מבוגרים במרכזים הקהילתיים וברים שכונתיים 31/12/2021

0

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

שירות

קיום אירועי פיקניק משפחות

31/12/2021

0

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד

שירות

קיום אירוע קיץ ברחבי העיר

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

שירות

תפעול סניף ספריה עירונית בש"י עגנון שנותנת מענה 0 31/12/2020
ספרני לגילאי גן חובה  -יסודי ( 3פעמים בשבוע)

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

שירות

תפעול סניף ספריה עירונית ברחל המשוררת שנותנת
מענה ספרני לגילאי גן חובה  -יסודי (שלוש בשבוע)

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מנויים

בינוי ושיפוץ

מחסנים ,הצללה ,שיקום דק

50 31/12/2020

81001

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

רכש

השלמת ריהוט למועדון גמלאים

50 31/12/2020

81001

תב"ר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

החברה לתרבות ופנאי

פיתוח ההון
האנושי

קיום יום פעילות משותף לכלל עובדי היחידות
העוסקות בקהילה

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

פעילות

 20משתתפים אחת לשנה

בטחון ,חירום ובטיחות

קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
למגוון אוכלוסיות יעד
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה
מודדים?
רב שנתית
תכנית רב שנתית משתתפים ופעילויות

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 1200משתתפים ב6-
מסיבות

עסקים

מבוגרים

40-62

צעירים ,תושבים 0-120
כללי

רחבי העיר

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית משתתפים ופעילויות

 2000משתתפים ב5 -
פיקניקים

החברה לתרבות ופנאי

0-120

שכונות
מערב ,רחבי
העיר
שכונות
מזרח

תכנית שנתית

משתתפים ופעילויות

 2000משתתפים ב4-
אירועים

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

מנויים

 900מנויים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

 400מנויים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מערב

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

שכונות
מערב

תושבים כללי

0-120

ילדים

6-12

שכונות
מערב
שכונות
מערב

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3853

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

הערות

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

מרכזי שירות
3861

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

3862

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות

690

התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים

הפעלה שוטפת של הרישום דרך האינטרנט לכלל
החוגים והפעילויות בנושא תרבות ופנאי ,נוער וצעירים
ורשות הספורט בכ 40-מרכזים ברחבי העיר .הכנסות
מחוגים כ 10-מיליון  ₪בשנה.

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית אחוז נרשמים
שביצעו רישום באתר
האינטרנט

 70%נרשמים אינטרנטיים

רשות הספורט ,נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תמיכה ברישום ומידע של חוגי רשות הספורט ,אגף
נוער צעירים וקהילה .ריכוז חוזי שכירויות של רשות
ספורט ואגף נוער צעירים וקהילה

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית ריכוז חוזים

 80חוזים ,הכנסות של
כמיליון  ₪לשנה

רשות הספורט ,נוער צעירים וקהילה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

691

3864

3865

3866

3867

3868

3869

3870

692

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים שירות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
שירות
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
הכנסות
קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי
שיווק ,ולהשתמש בהם בצורה יעילה
ואפקטיבית
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים כוח אדם
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים

משימה

תאריך לביצוע

רישום משתתפים באמצעות האינטרנט

0 30/06/2020

תמיכה על פי דרישה בפעילויות במרכזי הנוער
והקהילה  -מרכזי פנאי יחד ,ארטקיימא ,קהילתי
בירוקות

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית מספר נרשמים במרכז
השירות

תמיכה על פי דרישה בפעילות של הרשות העירונית
למלחמה בסמים ואלכוהול ,מרכז הורים עירוני ,בית
המתנדב ,רווחה וערים בריאות

0 31/12/2020

הטמעת הרישום המוקדם והשוטף למעונות היום של
ילדות בכפר במרכז השירות

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית עידוד תשלום מראש
באשראי דרך מרכז
השירות .פוחתת
התעסוקה במזומן
במרכזים השונים
רישום של  280ילדים
תכנית רב שנתית רישום וגבייה של
כ 280-ילדים .הכנסות
של כ 9.5-מיליון ₪
בשנה

מעקב שוטף אחר ביצועי מוקד .ממוצע שיחות נכנסות 0 31/12/2020
 1500 -בחודש

הרשמה מוקדמת לצהרוני ניצנים

0 15/08/2020

טיפול שוטף בלקוחות חייבים

0 31/12/2020

תשלום שכר עובדי מרכז השירות

340 31/12/2020

תכנית שנתית /מדד כמותי -מה
מודדים?
רב שנתית
תכנית רב שנתית אחוז נרשמים
שביצעו רישום באתר
האינטרנט

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 90%נרשמים אינטרנטיים

 1,500נרשמים ברישום
מוקדם ,תשלום באשראי
במרכז השירות

החברה לתרבות ופנאי

תמיכה על פי דרישה

כלל העירייה ,הרשות החדשה למניעת
אלימות,סמים ואלכוהול ,קידום הבריאות
וחוסן עירוני

תושבים כללי

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

תכנית רב שנתית שמירה עם אחוז מענה  92%מענה
שנתי של לפחות 90%

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

תכנית רב שנתית כ 1900-ילדים ברישום  1900ילדים ברישום מוקדם
מוקדם 90% ,ברישום
אינטרנטי
תכנית רב שנתית מספר חייבים וגודל
החוב
1813600210

תקציב עירייה-
תשלום כוח אדם

ספר תכנית עבודה

הוצאות

תכנית שנתית

עיריית כפר סבא 2020

תשלום ללא חריגה
תקציבית

חינוך

ילדים

6-12

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

0-120

רחבי העיר

0-3

רחבי העיר

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3863

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי

הכנסות/
הוצאות

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

רחבי העיר

חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

הקטנת החייבים וגביית
חובות ישנים

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

רחבי העיר

693

3872

התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים רכש
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים
עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים פיתוח ההון
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל האנושי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
ניסיון ,התמקצעות בטכנולוגיות חדשות
מקדמות שירות ,התמקצעות בתחומים
שיווק וקידום מכירות נוספים

משימה

תאריך לביצוע

ציוד טלפוניה למרכז שירות ושדרוג תוכנות

10 31/12/2020

השתלמויות לעובדי מרכז השירות

0 31/12/2020

תכנית רב שנתית השתלמויות מקצועיות תבנה מערכת השתלמויות
לנציגים במרכז
שנתית
השירות ,מול אגף
שירות וקהילה

החברה לתרבות ופנאי

עובדי עירייה

שירות והסברה

צעירים

18-40

רחבי העיר

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3871

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1813600780הוצאות אחרות

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה תקציבית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

השכלת מבוגרים
3873
3874
3875

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3876

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3877

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3878
3879
3880

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3881

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3882

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3883

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

694

איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה
לאוכלוסית הגיל השלישי במוקד אחד
איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה
לאוכלוסית הגיל השלישי במוקד אחד
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה
לאוכלוסית הגיל השלישי במוקד אחד
איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה
לאוכלוסית הגיל השלישי במוקד אחד
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

חינוך

כיתות להשכלת יסוד למבוגרים

0 01/01/2020

תכנית שנתית

מס' תלמידים

 50תלמידים

חינוך

כיתות להשכלה תיכונית למבוגרים

0 01/01/2020

תכנית שנתית

מס' קורסים

 3קורסים

חינוך

פתיחת כיתות אולפני המשך לשיפור עברית לעולים

37 01/01/2020

1869000784

הוצאות שונות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' כיתות

 3כיתות

חינוך

פתיחת קורסי גמול השתלמות לעובדי עירייה ואחרים

263 01/01/2020

1818000750

הרצאות כנגד
הכנסות

הוצאות

תכנית שנתית

מס' קורסים

 26קורסים

עמותות ,כלל העירייה

חינוך

פתיחת כיתות לימוד ללימודי העשרה  -אורט ישראל

76 01/01/2020

1818000751

חינוך

פתיחת כיתות לימוד ללימודי העשרה בבתי ספר
תיכוניים בעיר לאזרחים ותיקים
פתיחת קורסים מקצועיים לסייעות ומטפלות

100 01/01/2020

1818000211

קבלנים חזרה
ללימודים
שכר חזרה
ללימודים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' כיתות

 1כיתה

בתי ספר ,משרדי ממשלה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' כיתות

 2כיתות

בתי ספר ,משרדי ממשלה

0 01/01/2020

תכנית שנתית

מס' קורסים

 3קורסים

מש"א והדרכה ,חינוך

חינוך

משרדי ממשלה

מבוגרים

62-80

רחבי העיר

מבוגרים

18-40

רחבי העיר

מבוגרים ,עולים
חדשים

40-62

רחבי העיר

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

מבוגרים ,אזרחים 62-80
ותיקים
מבוגרים ,אזרחים 62-80
ותיקים
18-40
מבוגרים

רחבי העיר
רחבי העיר
רחבי העיר

חינוך

פתיחת קורס  - 929תנ"ך לכל

10 01/01/2020

1818002750

הוצאות ליקויי
למידה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' קורסים

 1קורס

מבוגרים

 40-62 ,62-80רחבי העיר

חינוך

פתיחת קורסי קמפוס הרצאות פרונטליות

30 01/01/2020

1818002750

הוצאות ליקויי
למידה

הוצאות

תכנית שנתית

מס' קורסים

 5קורסים

מבוגרים

 62-80 ,40-62רחבי העיר

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

תפעול פרוייקט עמיתים  -שילוב מתמודדי נפש
בקהילה בשיתוף החברה למתנ"סים

400 31/12/2020

1818001750

פעולות פרויקט
עמיתים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' משתתפים בתכנית 150

פתיחת כיתת לימוד בית מדרש ישראלי  -מפגש עם
טקסטים ישראלים ויהודיים

5 01/01/2020

1818002750

הוצאות ליקויי
למידה

הוצאות

תכנית שנתית

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

מס' כיתות

 1כיתה

מבוגרים

18-40

שכונות
מרכז

מבוגרים

18-40

שכונות
מרכז

695

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

כוח אדם

תשלום שכר עובדי המרכז להשכלת מבוגרים ומזכירת 760 31/12/2020
תכנית "אמצע הדרך"

כוח אדם

שעות נוספות

50 31/12/2020

1818000130

כוח אדם

אחזקת רכב עובדים

34 31/12/2020

1818000140

אחזקת רכב
עובדים

כוח אדם

העסקת מורים לפעילות מרכז להשכלת מבוגרים

267 31/12/2020

1818000210

זמניים

הוצאות

הכנסות

הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים

-85 31/12/2020

1318000410

הכנסות

הכנסות חזרה ללימודים -משתתפים

-63 31/12/2020

1318000411

הכנסות

מותנה הכנסה קורסים

-350 31/12/2020

1318000412

הכנסות
מתלמידים
השכלת מבוגרים
הכנסות חזרה
ללימודים-
משתתפים
מותנה הכנסה
קורסים

הכנסות

הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים

-130 31/12/2020

1318000640

הכנסות

השתתפות ממשלה חזרה ללימודים

-87 31/12/2020

1318000921

הכנסות

הכנסות עמיתים

-400 31/12/2020

1318001410

הכנסות
משכירויות
השכלת מבוגרים
השתתפות
ממשלה חזרה
ללימודים
הכנסות עמיתים

3885

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3886

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3887

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3888

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3889

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3890

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3891

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3892

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3893

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3894

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3895

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3896

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

696

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
משכורת ושכר
1818000110
משולבי

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שעות נוספות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

אחזקה ותפעול

עובדי עירייה

שכונות
מרכז

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

62-80

שכונות
מרכז

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

62-80

שכונות
מרכז

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

עובדי עירייה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות ,החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

מבוגרים ,אזרחים 62-80
ותיקים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

אנשים עם
מוגבלות

הכנסות

הכנסות ליקויי למידה

-48 31/12/2020

1318002410

הכנסות ליקויי
למידה

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

משרדי ממשלה

תושבים כללי

0-120

הכנסות

הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים

-15 31/12/2020

1318200410

הכנסות ממרכז
תעסוקה מבוגרים

הכנסות

תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי
הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

 62-80 ,40-62שכונות
מרכז

חשמל

הוצאות חשמל

118 31/12/2020

1818000430

חשמל

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

 62-80 ,40-62שכונות
מרכז

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3884

תאריך לביצוע

תקציב

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

שכונות
מרכז
 18-40 ,40-62שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

 40-62 ,18-40שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

697

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים
פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

ביטוח

הוצאות ביטוח

40 31/12/2020

פרסום

פרסום פעילות מרכז להשכלת מבוגרים

5 31/12/2020

1818000550

3898

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3899

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3900

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3901

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3902

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

3903

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים

3904

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
פעילות האגף והחברה ,לאוכלוסיות יעד
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
מגונות :לילדים ,נוער ובוגרים

הכנסות/
הוצאות
הוצאות

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
תשלום ללא חריגה
תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
תשלום ללא חריגה תקציבית

מבוגרים

החברה לתרבות ופנאי

 40-62 ,18-40שכונות
מרכז

פירסום

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

רכש

הוצאות אחרות

15 31/12/2020

1818000780

הוצאות אחרות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

62- ,40-62
62-80 ,80

שכונות
מרכז

רכש

רכישות מיוחדות

5 31/12/2020

1818000930

רכישות מיוחדות

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה
תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

62- ,40-62
62-80 ,80

שכונות
מרכז

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
בינוי ושיפוץ

פעילות תכנית "אמצע הדרך" בשיתוף הג'וינט -מגוון
סדנאות להכשרת מבוגרים חזרה לשוק העבודה

115 31/12/2020

1818200752

מרכז תעסוקה
מבוגרים

הוצאות

תכנית שנתית

מס' סדנאות בשנה

 71סדנאות

החברה לתרבות ופנאי ,משרדי ממשלה

תושבים כללי

 40-62 ,18-40שכונות
מרכז

פעילות תכנית "אמצע הדרך" בשיתוף הג'וינט -מגוון
סדנאות להכשרת מבוגרים חזרה לשוק העבודה

15 31/12/2020

1818200753

שיפוץ שירותים בקומת קרקע

50 31/12/2020

81001

מרכז תעסוקה
מבוגרים מותנה
הכנסות
תבר

הוצאות

תכנית שנתית

מס' סדנאות בשנה

 71סדנאות

החברה לתרבות ופנאי ,משרדי ממשלה

מבוגרים

 40-62 ,18-40שכונות
מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

הנדסה

בינוי ושיפוץ

שיפצים ,החלפת מזגנים

40 31/12/2020

81001

תבר

הוצאות

תכנית שנתית

עמידה בתקציב

עמידה בתקציב ללא חריגה

אחזקה ותפעול

מבוגרים ,תושבים  ,18-40 ,6-12שכונות
כללי ,עובדי עירייה 62-80 ,40-62 ,מרכז
ילדים ,צעירים,
אנשים עם מוגבלות,
אזרחים ותיקים,
עובדי עירייה,
תושבים כללי
מבוגרים ,תושבים  ,18-40 ,6-12שכונות
כללי ,עובדי עירייה 62-80 ,40-62 ,מרכז
ילדים ,צעירים,
אנשים עם מוגבלות,
אזרחים ותיקים,
עובדי עירייה,
תושבים כללי

ארטקיימא
3905
3906

698

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

חינוך
חינוך

חשיפת תלמידים לאמנות וקיימות במימון אגף
החינוך -בתי ספר מכפר סבא
ביקורי קבוצות מבתי ספר מחוץ לכפר -סבא

0 31/12/2020
0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

ספר תכנית עבודה

 3148תלמידים

תכנית רב שנתית מספר תלמידים
שהגיעו
תכנית שנתית קבוצות המגיעות מחוץ  16קבוצות
לכפר סבא

עיריית כפר סבא 2020

עלייה בצפי הכנסה של כ₪ 11340 -

בתי ספר

ילדים

6-12

אמריקאי  ,2צור יצחק  ,8חינוך ביתי .5
בי"ס צרפתי 1

אחר

ילדים

6-13

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3897

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
 1818000440ביטוח

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

אזור
גיל
גיאוגרפי
 62-80 ,40-62שכונות
מרכז

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

699

3908

פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך ,כחלק
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל
הרך ,ויישום חלק מהתוכניות בחברה,
עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני
לגיל הרך
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3909

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3910

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3911

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3912
3913

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3914

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3915

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3916

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3917

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3918

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

700

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

חינוך

הפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח

0 01/08/2020

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חינוך

פעילות מעשירה בשבתות ובחגים לציבור הרחב

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

ימי הולדת במרכז כמוקד לפעילות מעשירה

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

שילוב מגזרים שונים -ערבים  +עולים חדשים  +צרכים 0 31/12/2020
מיוחדים

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

השתלמויות צוותי חינוך וקבוצות פרטיות

0 31/12/2020

סיורי השראה

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי
תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר השתלמויות

תכנית שנתית

מספר סיורים

 5סיורים

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
מספר גנים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
 140גנים

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר ימי פעילות

 15פעילויות

תכנית שנתית

מספר ימי הולדת

 13ימי הולדת

מספר פעילויות

 6פעילויות

בשנת  2019נעשו ניסיונות אך לא הגיעו
משתתפים מהמגזר הערבי

 9השתלמויות

כ 90אנשים בכל השתלמות

החברה לתרבות ופנאי

עלייה של  5שבתות נוספות  5 +בחגים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך

3-6

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12 ,3-6

שכונות
מרכז

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12 ,3-6

שכונות
מרכז

החברה לתרבות ופנאי
החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,אנשים עם ,12-18 ,6-12
מוגבלות ,עולים 3-6
חדשים
40-62 ,18-40
מבוגרים,
מבוגרים
מבוגרים ,אזרחים 40- ,18-40
62-80 ,62
ותיקים

שכונות
מרכז
שכונות
מרכז
שכונות
מרכז

חוגים יחודיים לארטקיימא

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר חוגים

 10חוגים

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,נוער,
מבוגרים

0-120

שכונות
מרכז

פיתוח סדנאות והרצאות

0 30/06/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר סדנאות
והרצאות

 14פעילויות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים ,צעירים,
מבוגרים

0-120

שכונות
מרכז

סדנאות קיץ במרכז במהלך יולי אוגוסט

0 01/09/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר סדנאות

 10סדנאות

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12 ,3-6

שכונות
מרכז

אירוח קייטנות קיץ ליום פעילות

0 01/09/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר ימי אירוח
לקייטנות שונות

 7ימי אירוח

החברה לתרבות ופנאי

ילדים

6-12

שכונות
מרכז

שכירות חללים חד"פ

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

מספר שכירויות

 5שכירויות

החברה לתרבות ופנאי

מבוגרים

40- ,18-40
62-80 ,62

שכונות
מרכז

פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות -יוזמת
לילה לבן 2

0 01/10/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית רב שנתית כמות משתתפים

החברה לתרבות ופנאי

הגיל הרך ,ילדים0-120 ,
מבוגרים

ספר תכנית עבודה
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270

ב  2019התקיים לראשונה ללילה לבן,
בשנת  2020יתקיים לילה לבן נוסף והפעם
בתשלום בכניסה

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3907

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

הערות

אזור
גיאוגרפי
רחבי העיר

שכונות
מרכז

701

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3920

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3921

קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3922

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3923

כפר סבא עיר נקייה ומקיימת -הפועלת בשילוב כל מערכותיה קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
למגוון אוכלוסיות יעד
לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה .עיר בה
המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים
קידום פעילות תכני תרבות איכותיים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים למגוון אוכלוסיות יעד

3924

702

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט
חשמל

פעילויות העשרה מיוחדות לפרוייקט מצויינות
באומנות כפעילות משלימה במרכז ארט קיימא

0 31/12/2020

שיתופי פעולה עם מועצת נשים לקידום מענים
איכותיים לנשים

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

פרסומים לאורך השנה וחשיפה לכלל הקהלים בעיר

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תשלום שכר עובדי מרכז ארט קיימא

0 31/12/2020

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

קהילה,
תרבות ,פנאי
וספורט

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

תכנית שנתית/
רב שנתית
תכנית שנתית

מדד כמותי -מה
מודדים?
כמות מפגשים

מדד -תוצאה מצופה בסוף
השנה -איך?
3

ילדים

6-12 ,12-18

החברה לתרבות ופנאי

 40-62 ,18-40שכונות
מרכז

תקציב החברה
לתרבות הפנאי

תכנית שנתית

כמות מפגשים

2

אחר

מבוגרים ,נשים,
צעירים

תכנית שנתית
תכנית שנתית

מספר משתתפים
שמגיעים בעקבות
הפירסום
מתבצע בשוטף

מספר משתתפים בפעילות
תשלום בהתאם לתקציב

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

הוצאות חשמל ארטקיימא

50 31/12/2020

1824007430

חשמל מרכז
קימות ומדע

הוצאות

תכנית שנתית

מתבצע בשוטף

תשלום בהתאם לתקציב

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

סבסוד ארטקיימא ע"י העירייה

140 31/12/2020

1824007750

הפעלת מרכז
לקיימות ומדע

הוצאות

תכנית שנתית

מתבצע בשוטף

תשלום בהתאם לתקציב

החברה לתרבות ופנאי

תושבים כללי

0-120

שכונות
מרכז

ספר תכנית עבודה
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בהמשך לסיכומים מול אנשי הצוות -יש
לקחת בחשבון עלייה בשכר

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות הפנאי

מס'
משימה
3919

מטרה עירונית

יעד אגפי

תקציב

מס' סעיף תקציבי שם סעיף
תקציבי
תקציב החברה תקציב החברה
לתרבות הפנאי לתרבות הפנאי

הכנסות/
הוצאות

הערות

אזור
גיאוגרפי
שכונות
מרכז

703

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

חברת המרכז הקהילתי ע"ש
שושנה ופנחס ספיר
החברה הסוכנותית ע"ש שושנה ופנחס ספיר בע"מ נוסדה ב 1980-במסגרת פרויקט שיקום
השכונות ,ממנו יצאה ב 1996-והיא ממשיכה בהפעלת תכניות חינוכיות וחברתיות לכלל תושבי
העיר בתחומים כמו סיוע לילדים ולנוער בסיכון ,לימודים ,קליטת העלייה ורווחה.
החברה פועלת לרווחתם של תושבי כפר סבא  -ובמיוחד עבור אלה הזקוקים לסיוע .במשך שנים
ליוותה החברה את הצרכים הדחופים של ילדי העיר הגרים בשכונות המצוקה בשאיפה להגיע
לשיפור איכות החיים שלהם ,על מנת להבטיח להם תנאים מתאימים והזדמנויות רבות וטובות
יותר לרכוש השכלה ,למצוא עבודה ולהיות אזרחים מועילים ותורמים לחברה .כיום מפעילה
החברה פרויקטים בכל רחבי העיר ,עם דגש מיוחד על הקהילה האתיופית שבה.

704

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

יעדי היחידה לשנת :2020
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם קהילת
תושבי העיריה.
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים.
שימור מורשת העיר.

705

3926

3927
3928
3929

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים

3930

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3931

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3932

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3933

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

כוח אדם

השתתפות שכ"ע רכזת שותפות במימון השותפות

31/6/2020

63

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

כוח אדם

השתתפות שכ"ע זינוק בעליה  -ליווי בני נוער
אתיופים לפני גיוס ובמהלך השירות

31/6/2020

35

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מספר הנערים הנמצאים
בתהליך ליווי

כוח אדם

השתתפות שכ"ע רכזת חיילים עירונית

31/6/2020

50

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

"ייעוץ פרטני וליווי אישי ל 30
מלשבים  -30חיילים
קיום  3ערבי הסברה למלש""בים
ו 1 -להורים"
 40משתתפים

נוער צעירים וקהילה

כוח אדם

השתתפות שכ"ע לרכז במועדון בית"ר

31/6/2020

20

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

רשות הספורט

ילדים

כוח אדם

"השתתפות שכ""ע הכוכבים של דולב-עסיס:
התנדבויות חודשיות של בני נוער עם אוכלוסיות
שונות :שורדי שואה ,בני נוער עם מוגבלות ,חיילים,
קשישים ועוד".
השתתפות שכ"ע תוכן וקהילות

31/6/2020

11

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

31/6/2020

17

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

איוש משרה

איוש משרה

נוער צעירים וקהילה

נוער ,צעירים

31/6/2020

3

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

הענקת מלגה

הענקת מלגה

החברה לתרבות ופנאי ילדים

,12-18
18-40
6-12

31/6/2020

5

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

לשכת מנכ"ל

כוח אדם

קהילה ,תרבות ,סיוע כללי -סבסוד לימודים בקונסרבטוריון
פנאי וספורט
משלחות וקשרי חוץ
קשרי חוץ
רכש

נוער צעירים וקהילה

קהילה אתיופית,12-18 ,
18-40
נוער ,צעירים
נוער ,צעירים

,12-18
18-40
6-12

שכונות מזרח
שכונות מרכז

שכונות מרכז

שכונות מזרח

רחבי העיר

שכונות מרכז
רחבי העיר

מנהל וארגון תפעול ומשרדיות

31/6/2020

3

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

3934

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים טכנולוגיה

הנהח"ש אוטומציה וחשבשבת

31/6/2020

15

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

3935

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים חינוך

מרכז קהילתי בית אברהם-חוג אנגלית לקהילה

31/6/2020

5

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 15-20משתתפים

נוער צעירים וקהילה

3936

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים בינוי ושיפוץ

בית אברהם-סיוע בהקמת מטבח מבנה יביל

31/6/2020

32

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

0-120

3937

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים קהילה ,תרבות ,נמ"ש  -נערות מובילות שינוי  -תכנית למנהיגות
פנאי וספורט והעצמה נשית עבור תלמידות.
סיוע לילדים במרכזי למידה בעיר
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים חינוך

31/6/2020

11

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

ביצוע בלו"ז ללא חריגה
תקציבית
מס' משתתפות

ביצוע בלו"ז ללא חריגה תקציבית

נוער צעירים וקהילה

צעירים ,קהילה
אתיופית
תושבים כללי

 18משתתפות

נוער צעירים וקהילה

נוער ,נשים

12-18

31/6/2020

5

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 15-30בחודש בכל מרכז למידה

נוער צעירים וקהילה

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12רחבי העיר

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים קהילה ,תרבות ,אנסמבל גלרון-מימון מתרומה יעודית ממשפ' ציטרום 31/6/2020
פנאי וספורט
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
קהילה ,תרבות ,בונים קהילה -תכנית בכל חטיבות הביניים לילדים עם 31/6/2020
פנאי וספורט צרכים מיוחדים ולילדים "רגילים" בשת"פ המחלקה
שונים
להתנדבות ,נוער קיימות :תיפוף גוף ,ג'אגלינג,
אומנות לחימה ,אילוף כלבים ,מוזיקה ,גינה אורגנית
31/6/2020
קהילה ,תרבות ,ארועים ותחרויות – פרוייקט ליל סדר ובר מצווה
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
פנאי וספורט חב"ד ,להטבים
שונים

7

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

20

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

ניצול תקציבי ללא חריגה ע"י
האנסמבל
מס' משתתפים בתכנית

ניצול תקציבי ללא חריגה ע"י
האנסמבל
לבקש נתון מאגף הנוער

צעירים ,מבוגרים 62- ,18-40 ,שכונות מזרח
תרבות
אזרחים ותיקים 40-62 ,80
בתי ספר ,נוער צעירים ילדים ,נוער,
 18- ,6-12רחבי העיר
וקהילה
צעירים ,אנשים 12-18 ,40
עם מוגבלות

7

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' פרוייקטים

סיוע ל 3-פרוייקטים

3938
3939
3940

3941

706

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

להוסיף את מועצת נשים בבעלי העניין

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
3925

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות /הוצאות תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תקציב חב' ספיר תכנית שנתית תשלום ללא חריגה תקציבית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
תשלום ללא חריגה תקציבית

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

תושבים כללי,
להט"בים ,אוכ'
דתית

18-40

שכונות מזרח
שכונות מזרח
שכונות מרכז

0-120

רחבי העיר

707

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3943

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3944

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3945

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3946

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3947

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3948

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3949

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3950

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3951

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3952

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3953

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3954

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3955

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3956

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3957

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3958

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3959

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה

קהילה ,תרבות ,תחרות הנושפים
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,נירים בשכונת עליה  -תכנית לקידום נוער
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,בתי"ס תאומים מכפר סבא וקולומבוס  6בתי"ס ו3-
פנאי וספורט גנים
קהילה ,תרבות ,טובה גלר לנערות בסיכון  -תכנית לקידום נוער ונשים
פנאי וספורט בשיתוף אגף הרווחה
קהילה ,תרבות ,אחריי-נוער מוביל שינוי
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,תכנית נט"ע  -לילדים בכיתות ה'-י"ב
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,טובה גלר לאוכלוסיה מוגבלת  -הבית הקהילתי
פנאי וספורט בשכונת גאולים
שיפוץ בית הנוער קדימה (מועדונית)
בינוי ושיפוץ

הכנסות /הוצאות תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תקציב חב' ספיר תכנית שנתית מס' משתתפים

תאריך לביצוע

תקציב

31/6/2020

10

31/6/2020

20

תקציב חב' ספיר

31/6/2020

16

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
 150משתתפים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

החברה לתרבות ופנאי ילדים

6-12

שכונות מרכז

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 16בני נוער בסיכון

נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

שכונות מערב

מס' בתי ספר וגני ילדים

6+6

גנים ,בתי ספר ,חינוך

ילדים ,הגיל הרך 6-12 ,3-6

רחבי העיר

31/6/2020

1

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

10

שח"ק

נוער ,נשים

12-18

רחבי העיר

31/6/2020

20

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 40משתתפים

נוער צעירים וקהילה

נוער

12-18

שכונות מרכז

31/6/2020

36

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 204משתתפים

שח"ק

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12שכונות מזרח

31/6/2020

9

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' משתתפים

20

31/6/2020

150

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

עמידה בלו"ז ותקציב

עמידה בלו"ז ותקציב

אנשים עם
מוגבלות
נוער

0-120

שכונות מזרח

12-18

שכונות מזרח

הכנסות

מרכזי למידה גביה מתושבים

31/6/2020

2-

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

תרומות חיצוניות מחו"ל

31/6/2020

325.6-

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

החזר שכר רכזת הסוכנות היהודית

31/6/2020

63-

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

אנסמבל גלרון – תרומות והכנסות מהופ'

31/6/2020

2-

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

טובה גלר לאוכלוסיות מוגבלות

31/6/2020

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

טובה גלר לנוער בסיכון

31/6/2020

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

הכנסות

שחרור כספים מקרן מוגבלת

31/6/2020

186.156-

הכנסות חב' ספיר תכנית שנתית

אחוז עמידה בצפי הכנסות

 100%עמידה בצפי הכנסות

31/6/2020

220

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 204משתתפים

31/6/2020

95

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' מתמחים במשלחת

 39מתמחים

31/6/2020

69

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 10משתתפים

קהילה ,תרבות ,נט"ע-נוער טכנולוגית ערכי
פנאי וספורט
משלחת  39מתמחים מקולומבוס לכפר סבא
קשרי חוץ
קשרי חוץ

משלחת קולינארית לקולומבוס

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

הנדסה ,נוער צעירים
וקהילה

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
3942

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

708

משימה

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

גיל

אזור גיאוגרפי

709

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3961

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3962

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3963

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3964

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3965

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3966

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3967

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם

3968

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות
יהודית באמצעות שיתופי פעולה עם
קהילת תושבי העיריה
יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים

קשרי חוץ

אירוח משלחת  12מורים וגננות לכפ"ס

31/6/2020

60

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם
קהילה ,תרבות ,זוכרים ביחד  -תכנית להנצחת נופלים תושבי כפר
פנאי וספורט סבא
שכירות  -מבנה החברה הסוכנותית
כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים שכירות

31/6/2020

59

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

31/6/2020

53

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 10משתתפים מהארץ ו10-
משתתפים מקולומבוס
 6משתתפים

קהילה ,תרבות ,שותפים צעירים
פנאי וספורט
משלחת מכפר סבא לקולומבוס  -סיוע להתארגנות
קשרי חוץ
לשעת חירום
משלחת מאמאנט לקולומבוס

31/6/2020

39

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 12משתתפים

רשות הספורט

קהילה ,תרבות ,גשר חינוכי  -פעילויות משותפות בין בתי ספר וגני
פנאי וספורט ילדים תאומים לבתי ספר וגנים בקולומבוס אוהיו.
משלחת ועדת היגוי מקולומבוס לכפ"ס
קשרי חוץ

31/6/2020

34

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' פעילויות

 24פעילויות

בתי ספר ,גני ילדים,
חינוך

31/6/2020

29

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משתתפים

 6-10משתתפים

קשרי חוץ

שירותים לועדת היגוי ואירוח משלחות

31/6/2020

15

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

קשרי חוץ

אירוח שתי משלחות תגלית מקולומבוס אחת בחורף
ואחת בקיץ

31/6/2020

9

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' משלחות

 2משלחות

31/6/2020

1

תקציב קולומבוס

תכנית שנתית

מס' תלמידים

 14תלמידים

קשרי חוץ

נשים

18-40

מחוץ לעיר

31/12/2020

25

שכר דירה

1848500410

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

3970

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים כוח אדם

תשלום שכר עובדי החברה הסוכנותית

31/12/2020

430

3971

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים שונים כוח אדם

תשלום שעות נוספות עובדי החברה הסוכנותית

31/12/2020

20

שכר שיקום
שכונות
שעות נוספות

1848500110

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

1848500130

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

3972

כוח אדם

תשלום אחזקת רכב עובדים  -החברה הסוכנותית
ספיר

31/12/2020

42

אחזקת רכב
עובדים

1848500140

הוצאות

תכנית שנתית

תשלום ללא חריגה תקציבית

תשלום ללא חריגה תקציבית

עובדי עירייה

שכונות מזרח

3969

מוזאון
3973
3974

710

כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם יצירת מערכת קהילתית למתן מענים
שונים
שימור מורשת העיר

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
שימור מורשת העיר
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

קהילה ,תרבות ,הפקת תערוכה
פנאי וספורט
קמפיין פרסום ושיווק המוזאון מחוץ לעיר
פרסום

01/11/2020

70.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' מבקרים

 44000מבקרים

01/09/2020

9.5

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

מס' קבוצות מחוץ לעיר

סה"כ  320קבוצות

ספר תכנית עבודה

עיריית כפר סבא 2020

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
3960

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי

שם סעיף
תקציבי

הכנסות /הוצאות תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תקציב קולומבוס תכנית שנתית מס' משתתפים

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
 12משתתפים

הערות

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

שירות והסברה

תושבים כללי

0-120

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

711

3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992

712

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שימור מורשת העיר

קהילה ,תרבות ,הקמת חנות וירטואלית למוזאון
פנאי וספורט
בניית  4מערכי הדרכה חינוכיים ליסודי וחטיבה
חינוך

שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר

01/09/2020

3.2

01/12/2020

8.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

01/01/2020

40.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

800.0

 2840012750גן ארכיאולוגי

הוצאות

חדש

כנס אדריכלי נוף

הוצאות

תושבים כללי

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הרחבת יעדי ביקור בעיר

 44000מבקרים

החברה הכלכלית

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

אקדמיה ומיקצועיות

 350נרשמים לכנס

הנדסה

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

הכנסות ושיווק

מכירת  250עותקים

תקציב חב' ספיר

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הרחבת מבקרים

העברת  2השתלמויות

מבוגרים ,צעירים ,18-40
40-62
מבוגרים ,צעירים ,18-40
40-62
6-12
ילדים

שילוב קהילה

 500משתתפים

שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר

קשרי חוץ

כנס אדריכלי הנוף השנתי בכ"ס

29/11/2020

4.3

שימור מורשת העיר

קהילה ,תרבות ,הפקת אלבום מהודר למכירה -הצלם של המושבה
פנאי וספורט קפלן
בניית תכנית שת"פ עם פסגה -מ .החינוך
חינוך

01/05/2020

34.4

חברת ספיר

02/07/2020

1.2

חברת ספיר

חברת ספיר

25/10/2020

18.5

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

0.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

400.0

חדש
חדש

אגרון  14מבנה
לשימור ארכיון
תצוגה בארכיון

הוצאות

חדש

ביקור תלמידי
תיכון בארכיון

שימור מורשת העיר

שימור מורשת העיר

30/10/2020

5.5

30/12/2020

2.5

01/12/2020

0.0

שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר

שימור מורשת העיר

קהילה ,תרבות ,בניית תצוגה בארכיון
פנאי וספורט
תכנית ביקורי תלמידי תיכון בארכיון
חינוך

שימור מורשת העיר

תכנון

שימור מורשת העיר

קהילה ,תרבות ,הפקת סרט בבית הבאר
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,הפקת סרט בבית הבאר
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,מנא -סיום קליטת ופרסום האוספים
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,תצוגת אהרן פריבר בהיכל
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,הכנת תיק תורם לגן מנשה
פנאי וספורט

שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר

קידום תכנית השימור העירונית

ילדים ,נוער

 12-18 ,6-12רחבי העיר
0-120

30/04/2020

קהילה ,תרבות ,אירוע אדם קדמון
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,הטמעת חומרי הטלוויזיה הקהילתית בפורטל הארכיון 02/03/2020
פנאי וספורט
20/12/2020
מימוש העתקת הארכיון למבנה אגרון 14
בינוי ושיפוץ

הגדלת אתרי ביקור בעיר

מימוש תרומה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

קהילה ,תרבות ,הקמת עמדה חדשה שביל הראשונים -משק האוצר
פנאי וספורט
פיתוח ותשתיות שלב ג' בגן הארכיאולוגי

שימור מורשת העיר

הרחבת גיל המבקרים

תוספת וחזרת מבקרים

בתי ספר ,חינוך

קהל יעד

גיל

רחבי העיר
שכונות מרכז
רחבי העיר

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

קהילה ותיעוד

הטמעת  60סרטים

תושבים

מבוגרים

40-62

רחבי העיר

תיעוד פנאי והכנסות

העברת הארכיון למבנה

תושבים

מבוגרים

40-62

שכונות מרכז

הוצאות

תכנית שנתית

העשרה וחינוך

הפקת התצוגה

תושבים

מבוגרים

40-62

שכונות מרכז

הוצאות

תכנון עירוני תיירות

הפקדת התכנית במחוזית

תושבים ,הנדסה

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

תקציב חב' ספיר

תכנית רב
שנתית
תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הרחבת קהלי ביקור

ביקור של  4כיתות

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

שכונות מרכז

תיירות ופנאי

הקרנת הסרט

בתקציב משותף של העיריה וחב' ספיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תכנית שנתית

תיירות ופנאי

הקרנת הסרט

בתקציב משותף של העיריה וחב' ספיר

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

תיעוד נוסף

העלאה באתר משרד התרבות

תושבים ,תושבים

צעירים

18-40

שכונות מרכז

סיום האוצרות והתצוגה

תושבים

מיון תורמים לגן

תושבים

מבוגרים ,צעירים ,40-62
18-40
0-120
תושבים כללי

שכונות מרכז

20/11/2020

50.0

חברת ספיר

20/11/2020

50.0

חדש

חברת ספיר-
טרם נדון
בית הבאר -סרט

הוצאות

01/11/2020

4.3

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

20/04/2020

13.5

שימור ותרבות

20/12/2020

5.0

תצוגה פסלי
חדש
פריבר בהיכל
 2840032950עירייה -שימור
גן מנשה

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הוצאות

תכנית שנתית

הכנסות נוספות

ספר תכנית עבודה

בתי ספר ,חינוך,
משרדי ממשלה

הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
3975

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

מס' סעיף
תקציבי
חברת ספיר

שם סעיף
תקציבי
חברת ספיר

הכנסות /הוצאות תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תקציב חב' ספיר תכנית שנתית הכנסות מרכישות ושיווק

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
הכנסה של ₪ 10000

הערות

בעלי עניין

אזור גיאוגרפי

שכונות מערב

713

3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

714

הכנסות /הוצאות תכנית שנתית /מדד כמותי -מה מודדים?
רב שנתית
תקציב חב' ספיר תכנית שנתית מיקצועיות צוות המוזאון

הערות

מטרה עירונית

יעד אגפי

תחום עירוני

משימה

תאריך לביצוע

תקציב

עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות
ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי
העבודה ,הלמידה וההתמקצעות
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים
כפר סבא עיר של חינוך ,תרבות ,ספורט ומדע – ומספקת
מענים מגוונים ,עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים

שימור מורשת העיר

פיתוח ההון
האנושי

 2השתלמויות למדריכים

20/12/2020

3.3

מס' סעיף
תקציבי
חברת ספיר

שם סעיף
תקציבי
חברת ספיר

בתי ספר ,חינוך

נוער

12-18

שכונות מרכז

תכנית שנתית

קהלי חינוך

הזמנת התכנית לשנה נוספת

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מזרח

שימור מורשת העיר

חינוך

בניית תכנית מחוננים אופירה נבון

20/09/2020

3.7

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

קהלי חינוך

הזמנת התכנית לשנה נוספת

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מרכז

שימור מורשת העיר

חינוך

בניית תכנית אוסישקין

20/09/2020

22.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

שימור ופנאי

שימור החורשה והעברה לכ"ס

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מרכז

שימור מורשת העיר

20/12/2020

1.8

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

30/03/2020

8.8

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

20/12/2020

0.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

20/05/2020

1.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית רב
שנתית
תכנית רב
שנתית
תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הרחבת מבקרים

 2500מבקרים

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

3-6

שכונות מרכז

תיעוד וביקורים

תוספת של  10מתנדבים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

הרחבת הנרשמים באמצעות האתר

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

הנגשה

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

25/03/2020

4.5

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

תלמידים מתעדים

השתתפות של כל בתי הספר היסודי

עובדי עירייה

20/07/2020

1.3

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

שיתוף עובדי העירייה

הזמנת ביקור עובדי עירייה

מש"א והדרכה

30/07/2020

54.0

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

30/11/2020

13.0

חדש

20/04/2020

3.2

חברת ספיר

תיק תיעוד משק
האוצר
חברת ספיר

הוצאות

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

תקציב חב' ספיר

30/04/2020

2.2

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

קהילה ,תרבות ,הכנת תכנית ביקורים ושיקום חורשת אוסישקין
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,בניית מערך הדרכה לגן הארכיאולוגי -לאחר שימור
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,בניית אפליקציה -צמחי גן מנשה
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שדרוג אתר המוזאון
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שבוע החינוך
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,מחוברים סיור עירוני בדגש שימור
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,יולי שמח בגני הילדים
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,הכנת תיק תיעוד לאתר משק האוצר
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שתפ שיווק ומכירות חברת תובל -מערכת החינוך
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שבוע אהבה לסביבה עם קיימות
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שתפ מינויים ילדים בהיכל הטבה למנוי
פנאי וספורט
קהילה ,תרבות ,שתפ עם ספריית הילדים
פנאי וספורט
תחזוקה שביל הראשונים
תחזוקה

חינוך לגיל הרך

הזמנת התכנית לשנה הבאה

גני ילדים ,חינוך

הגיל הרך

3-6

רחבי העיר

תיעוד ופרסום

השתתפות מוסדות המדינה בשימור

הנדסה

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

תכנית רב
שנתית
תכנית שנתית

הכנסות ומבקרי חינוך

תוספת של ₪ 15000

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

העצמת היבט אקולוגי

44000

קיימות וחדשנות

צעירים

18-40

רחבי העיר

20/10/2020

2.5

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

הכנסות ואיגום משאבים

44000

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

רחבי העיר

20/10/2020

1.8

חברת ספיר

חברת ספיר

תקציב חב' ספיר

תכנית שנתית

הכנסות ואיגום משאבים

44000

בתי ספר ,חינוך

ילדים

6-12

שכונות מרכז

30/12/2020

10.0

שימור מורשת העיר

פיתוח ותשתיות שימור ופיתוח גן מנשה

25/12/2020

2,000.0

שימור ופנאי

תוספת מבקרים

תושבים

תושבים כללי

0-120

שכונות מערב

שימור מורשת העיר

קהילה ,תרבות ,ארכיון העיר -סריקה
פנאי וספורט

25/12/2020

40.0

 2840022755עירייה -שביל
הראשונים
שימור ופיתוח גן
חדש
מנשה
 2840022755עירייה -ארכיון
סריקה

הוצאות

תכנית רב
שנתית
תכנית רב
שנתית
תכנית רב
שנתית

איכות חיים תיירות

תוספת של מבקרים

תושבים

תושבים כללי

0-120

רחבי העיר

מס' מסמכים סרוקים

סריקה של  150000מסמכים

אחזקה ותפעול

תושבים כללי

0-120

שכונות מזרח

שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר
שימור מורשת העיר

ספר תכנית עבודה

הוצאות
הוצאות

עיריית כפר סבא 2020

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר

מס'
משימה
3993

מדד -תוצאה מצופה בסוף השנה-
איך?
העשרת המדריכים

בעלי עניין

קהל יעד

גיל

אזור גיאוגרפי

רחבי העיר

715

