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דבר ראש העיר

עובדות ועובדים יקרים,

החזון שלי לעיר ולארגון מציב את ערך המצוינות כערך מוביל.
מצוינות בחינוך, מצוינות בתשתיות וחזות העיר, מצוינות בשירות לקהילה, תרבות ופנאי, מצוינות בשרות לתושב ומצוינות בניהול 

המוניציפאלי בכלל.
אנו מחויבים לספק לתושבי העיר את השרות הטוב ביותר, כאשר הצבנו לעצמנו יעדים ומטרות להשגה לטווח הקצר והארוך. 
על מנת לעמוד במשימה אנו נדרשים למחויבות של צוות ההנהלה והעובדים, שיתופי פעולה, למידה מתמדת, חדשנות ויזמות, 

שיתוף ציבור וניהול נכון המבוסס על תכנית עבודה סדורה, מדידה וביצוע בקרה מתמדת.
והמדיניות העירונית, תוך מתן דגש על שיפור  ליישום חזון העיר  בימים אלה תהליכים ארוכי טווח  עיריית כפר סבא מובילה 
תהליכי עבודה, איגום משאבים, קידום שיתופי הפעולה עם בעלי העניין במרחב העירוני, תושבים, בעלי עסקים, עמותות ויזמים.
ספר תכנית העבודה מציג את המטרות והיעדים שהעירייה הציבה לעצמה לשנה זו ומאפשר להנהלת העירייה ולעובדיה לפעול 

בראייה ארוכת טווח, ביצוע בקרה ושמירה על המסגרת התקציבית.  
תכנית העבודה לשנת 2019 כוללת את יעדי ומשימות כלל יחידות העירייה, מדדי הביצוע ולוחות זמנים. השנה ניתן דגש רב 

לשיתופיות בין היחידות השונות, מיקוד בעלי עניין והנגשת המידע לכלל הגורמים המעורבים.
ברצוני להודות לצוות ההנהלה ולעובדים, יחד נוביל את העיר להישגים חדשים, נביא לשיפור איכות החיים של תושבי העיר בכל 

התחומים ונהפוך את כפר סבא לעיר הטובה ביותר במדינת ישראל.

שלכם,          
רפי סער 
ראש העיר
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דבר מנכ"ל העירייה

עובדים ומנהלים יקרים, 

כפר סבא הולכת להיות העיר הטובה בישראל. נקודה.
זו לא אמירה ריקה מתוכן ולא סיסמא. זהו יעד ואנו נשיג אותו.

על מנת שזה יקרה עלינו לתכנן ולהגשים.
ספר תכניות העבודה המונח בידיכם מהווה תכנית עבודה בדרך להגשמת יעד זה.

חובה כי יהפוך להיות מדריך ומורה לכל אחת ואחד מאיתנו.
תודה רבה לכל מי שנטל חלק בהכנתו בהובלת אופירה מור, מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות.

מאחל לכולנו עשייה מלאת חדווה והגשמה למען תושבי העיר.

שלכם,         

איתי צחר
מנכ"ל העירייה
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והמדיניות  העיר  חזון  ליישום  טווח  וארוכי  סדורים  תהליכים  מובילה  ושיתופיות  אסטרטגי  לתכנון  המחלקה 
העירונית בתכניות העבודה העירוניות. 

המחלקה מטמיעה תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים ומידע, מטמיעה לייעול ושיפור תהליכים. פעילות 
המחלקה מוכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים באמצעות שיתופיות וניהול 

ידע, במטרה לשפר את השירות ואיכות המענה הניתן לתושבי העיר.
חשיבה  לקידום  העירונית  המדיניות  את  ביטוי  לידי  ומביא  התכנון  עבודת  את  משקף  העבודה  תכניות  ספר 
אותם  הנושאים  מוצגים  בתכנית העבודה  סבא.  כפר  בעיריית  הגברת שקיפות העשייה  לצד  תוצאה  מוכוונת 

הציבה הנהלת העירייה כמטרות ויעדים לשנת העבודה 2019. 
תכנית העבודה לשנת 2019 מאפשרת להנהלת העירייה ולעובדיה לתכנן את הדרך בראייה ארוכת טווח, תוך 
השקעה מושכלת של התשומות וביצוע בקרה באמצעות הצבת יעדים ומדדי תוצאה, כל זאת על מנת לוודא 

שההשקעה נושאת פרי ותורמת לקידומה של העיר כפר סבא ואיכות החיים של תושבי העיר.

אני מודה לראש העיר, רפי סער ולמנכ"ל העירייה, איתי צחר על ההובלה והמנהיגות. לגזבר העירייה, שגיא רוכל, 
למנהלי האגפים, המחלקות ולכל העובדים על השותפות בבניה וקידום תהליכי העבודה בארגון למען התושב.

דבר מנהלת המחלקה לתכנון 
אסטרטגי ושיתופיות

 כפר-סבא עיר איכותית, 
 מובילה בשרון במחויבות לקיימות, 

 בחיזוק ערכי קהילה, חברה, 
 תרבות, חינוך ואיכות הסביבה, 

תוך הקניית חוסן כלכלי

חזון העיר

אופירה מור מזרחי
מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות
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מאז נוסדה בשנת 1903, מוסיפה כפר-סבא לגדול ולהתפתח. לפני 116 
שנה, התגוררו בכפר-סבא מאה איש בלבד ובימים אלו חוצה העיר את 
בעלת  כעיר  מעמדה  את  מבססת  שהיא  תוך  התושבים,  אלף   110 קו 
לפי  גבוהה  איכות  ברמת  וכעיר  השרון  באזור  ביותר  החיובית  ההגירה 
מדדי איכות החיים. איכויותיה ויתרונותיה הרבים של כפר-סבא בתחומי 
עבור  משיכה  מוקד  ולהוות  להמשיך  לעיר  מאפשרים  השונים  החיים 
האוכלוסייה  את  ולשמר  ומגוון  צעיר  קהל  למשוך  חדשים,  תושבים 

הוותיקה.

פרופיל הרשות 
עיריית כפר סבא

 0-17 בגילאי  תושבים  מס' 

)26%( 28,454

מס' תושבים בגילאי 18-29 

מס' תושבים בגילאי 30-49 13,171 )12%(

)28%( 30,718

מס' תושבים בגילאי 50-64 

)15%( 16,654

מס' תושבים מעל גיל 65

)19%( 21,039

התפלגות האוכלוסייה לפי גילאים

כ-14 קמ"ר

110,036

שטח העיר

שטח גינון

כ-1,300 דונם 

מספר תושבים
הגבוהה ביותר מבין 14 

הערים הגדולות
)סקר של משרד הבריאות(

 2900  עובדים

 500  גמלאים

כללי

84.4 
שנים

תוחלת החיים בכפר סבא

"ט
שע

לת
ים 

דכנ
מעו

ים 
תונ

הנ
 *
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ילדים בבתי הספר5,239מתוכם 26 לחינוך המיוחד

בתי ספר
יסודיים 

חטיבות 
ביניים
עצמאיות

6 שנתי
על יסודי תיכונים

80.2%
מתגייסות לצה"ל

84.2%
מתגייסים לצה"ל

 80%

קבוצות מנהיגות ותנועות נוער
תנועות 
וארגוני 

24נוער
 75

פעילים

קהילה ותרבותחינוך 24/7 נוער

ספורט

18,010ילדים בגני הילדים199 גני ילדים

2256 6

 קבוצות 7
מנהיגות נוער

במועצת הנוער

מגרשי 
ספורט

אולמות 
14ספורט  4627

מתקני כושר 
במרחב הציבורי

32
מועדוני 
9גמלאים

140 עמותות, ארגונים ופרויקטים חברתיים

מרכזי קהילה, 
נוער ותרבות

מרכזי העשרה 7
ופנאי

ביטחון והערכות לחירום

 65
מצלמות אבטחה מקלטים

בפריסה במרחב העירוני

מערכת ביטחון שוטף
מערך חירום עירוני

מוקד עירוני 
וביטחוני 

מוסדות 
חינוך 

מאובטחים

מערכת היקפית חכמה 

שעות 24
ביממה

בית 
מתנדב

בית 
אומנים

בית 
למשפחות 

מיוחדות

בית 
מועצת 

נשים

מרכז 
הורים 
עירוני

התנדבות
נוער

"ט
שע

לת
ים 

דכנ
מעו

ים 
תונ

הנ
 *

"ט
שע

לת
ים 

דכנ
מעו

ים 
תונ

הנ
 *
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תחום השירות לתושבקיימות ואיכות סביבה

20 גינות קהילתיות

גינון בר קיימא

 26,000
טון אשפה ממוחזר בשנה

 114
 גינות 

ציבוריות

13
 19 מערכות לניהול 

אנרגיה חכם

9%
10% 25%

88%20%

9% גינות 
כלבים

 מערכות 
סולאריות 

 )PV(

25

 הפחתה בצריכת הנייר 
ב-2018 לעומת 2017

התייעלות בחשמל 
במוסדות חינוך

ב-2018 לעומת 2017

הפחתה בצריכת המים 
להשקיית גינון בעיר ב-2018

מענה טלפוני
ממוצע מענה בכל יחידות השירות

רבעון ראשון 2019 

זמן ממוצע מענה 
במוקד 106

"ט
שע

לת
ים 

דכנ
מעו

ים 
תונ

הנ
 *

"ט
שע

לת
ים 

דכנ
מעו

ים 
תונ

הנ
 *

רבעון ראשון 2019 
29
שניות

ממוצע מצב השירות העירוני  
רבעון ראשון 2019

אחוז מענה במוקד 106
רבעון ראשון 2019

רמת שביעות רצון
רבעון ראשון 2019

)כמות שיחות 57,244(

77.2%
95%

66% מצוין

4% בינוני
4% טוב

10% גרוע

16% טוב מאוד

נתוני שנת 2019, לעומת 2018

נתוני שנת 2019, לעומת 2018
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תקציב עיריית כפר סבא 2019 - מגמות עיקריות

165.5 מש"ח843.4 מש"ח1 מיליארד ₪
תקציב שנתי 

לשנת 2019
תקציב שוטף 

לשנת 2019
תקציב תב"ר 

לשנת 2019

התפלגות תקציב הפיתוח בחתך אגפים באלפי ש"ח

בטחון 2,304

הנדסה 36,661

חברה כלכלית 7,592
חינוך 85,840

קיימות 500

שח"ק 400

כספים 150
איכות הסביבה 19,865

תרבות וספורט 8,679

נוער 1,025

מערכות מידע 2,500 התפתחות התקציב הרגיל לאורך השנים
הוצאות תקציב רגיל

חינוך 44%
מים וביוב 1%

רווחה 10%

תרבות 8%
ממשלתי אחר 1%

תברואה וניקיון 8%

פנסיה והנחות ארנונה 11%
שצפים וכבישים 5%

פרעון מלוות 3%
מנהל כללי 5%

שמירה ובטחון 2%
תכנון ובניין עיר 2%
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גאנט תכנון לשנת 2019אבנים מרכזיות בתכנית העבודה 2019

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארבעלי ענייןאבני דרך

סיכום 2018 והצגת תכניות עבודה לשנת 2019 לעובדים

חוצה ארגוןטקס מצטיינים

הערכות לימי הזיכרון ויום העצמאות

אגף הבטחון, אגף קהילה ונוער, הרשות החדשה, משטרההערכות לל"ג בעומר

חוצה ארגוןתרגיל חירום מוס"ח

תרגיל חירום יום א

תרגיל חירום יום ב

ביקורת חירום עירונית

חוצה ארגוןהטמעת מערכת CRM בארגון

מש"א, הנהלת העירייההתנעת תהליך הערכת עובדים

חוצה ארגוןתכנון והתנעת שיפוצי מוס"ח

מנהל כספים, תכנון אסטרטגי ושיתופיותבקרה על תכניות עבודה -2019 חציון

מנהל כספים, תכנון אסטרטגי ושיתופיותבנית תקציב ותכניות עבודה לשנת 2020

אישור תקציב ותכניות עבודה 2020

חוצה ארגוןהערכות לפתיחת שנת הלימודים

חוצה ארגוןהערכות למועדי וחגי תשרי

חוצה ארגוןהערכות לחורף

הנהלת העירייה, מנהל כספים, תכנון אסטרטגי ושיתופיותפרסום תכניות עבודה וספר תקציב לשנת 2020

מנהל כספים, תכנון אסטרטגי ושיתופיותאישור תקציב ותכניות עבודה במועצת העיר

תקציב ותכניות עבודה
חירום

 הערכות לחגים, אירועים וחורף
פיתוח עובדים

חדשנות 
ויזמות

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

הטמעת 
טכנולוגיה

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

קידום נושא 
הקיימות

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

שיפור 
השירות

קידום 
החינוך

קידום 
התחבורה

שיפוץ, בינוי 
ותשתיות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות
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תכנית עבודה ראש עיר 2019-2030

גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר שם האגף

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה , תושביםשקיפות - הצגת תקציב ותכנית שנתית לציבורשקיפות ודו שיחניהול ידע בארגוןשיפור השירותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה , תושביםקיום מדיניות דלת פתוחה של ראש עיר, קיום פגישות עם תושבים ופתיחת יומן ראש העיר לציבורשקיפות ומעורבותשיפור השירותהנהלה
דגש רחב על פתרונות דיור מוזל לצעירי העיר, בינוי שפוי, הגדרות ברורות של מפעלים עתירי ידע, תהליך עבודה מחודש ומותאם צרכים לכפר סבא -2030 תכנית מתארפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותהנהלה

משרדים ותעשיות נקיות- תוך שיתוף ושקיפות מול התושבים עד להפקדתה מחדש
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , הנהלת העירייה , כלל העירייה , עסקים, תושבים

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה , תושביםעירוב התושבים בהחלטות הנוגעות לשכונות ובכדי להצמיח מנהיגות עירונית חדשההקמת מינהלים קהילתייםפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות, לשכת מנכ"ל, כלל העירייה ייעול תהליכי העבודה תוך שימוש יעיל בהון האנושי הקיים בעירייהשיפור השירות הניתן לתושביםשיפור השירותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקיםהקמת מתחמי היי-טק יצירת מקומות תעסוקה רבים ואיכותייםחדשנות ויזמותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים, נוער צעירים וקהילההקמת חממות טכנולוגיות כולל קבלת תמיכה וליווי ראשוני להקמת מגוון סטארט-אפים בעירסיוע לתושבי העיר להקים את הסטארט-אפ הראשון שלהםפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, איכות הסביבה, בטחון, חירום ובטיחות, כלל העירייה , תחזוקה ותפעולבמסגרת הפורום אחריות על היערכות התשתיות העירוניות לאירועי מזג אוויר קיצונייםהקמת "פורום חורף"שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, קידום הבריאות וחוסן עירוניחקיקת חוקי עזר נוספיםשמירת אורח חיים בריא וביטחון לתושביםחוסן עירונישיפור השירותהנהלה
־הקמת פורום עיסקי כלכלי שישתף פעולה עם העסקים הקטנים, במטרה להביא למקסום הפוטנקידום העסקים הקטנים והבנוניים בעירחדשנות ויזמותהנהלה

ציאל הטמון בהם. המטה יסייע לעסקים בקליטה, רישוי, שיווק ומיתוג
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים

פתיחת מקומות בילוי נוספים בכפר סבא והפיכתה לעיר אטרקטיבית המושכת פיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותהנהלה
אליה תושבים מכל האזור

18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתתמרוץ משקיעים לפתיחת מקומות בילוי באזור כיכר העיר, רחוב ויצמן ומדרחוב ירושלים

18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתהפיכת כפר סבא לעיר אקדמיתקידום מוסד להשכלה גבוהה בעירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותהנהלה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , קיימות וחדשנותבניית תכנית בשיתוף השר להגנת הסביבהתקצוב אכיפת השריפות הפיראטיותשיפור השירותהנהלה

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הגיל הרךבתי ספר, גני ילדיםהנדסה, החברה הכלכליתהקמת מנהל חינוך, נוער, רווחה וקהילה שייתן מענה כוללני ומקיף לתלמידים ולצוותי החינוךהקמת מינהל חינוך, נוער, רווחה וקהילהשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךחינוך
הקמת חטיבות ביניים, מעונות יום, גני ילדים ומבני חינוך נוספים הנדרשים עקב עלייה בכמות השלמת הקמת מוסדות החינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךחינוך

הילדים והתאמה לצרכים המשתנים בעיר
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הגיל הרךבתי ספר, גני ילדיםהנדסה, החברה הכלכלית

הערכות עירונית להפעלת הפעילויות: "בית הספר של החגים", "בית הספר של החופש הגדול" הערכות עירונית להפעלת פעילויות בשיתוף משרד החינוךקידום החינוךחינוך
ו"תכנית ניצנים"

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםנוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי

3-6הגיל הרךגני ילדיםתקצוב החינוך יהווה 1/3 מתקציב העירייההגדלה משמעותית של תקציב מערכת החינוך בעירקידום החינוךחינוך
מעורבות גבוהה של התלמידים, למידה מותאמת )פרסונליזציה(, שיתופי פעולה עם "העולם שמחוץ יישום מודלים פדגוגיים חדשנייםקידום החינוךחינוך

לבית הספר" ולמידה מבוססת פרויקטים
6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםנוער צעירים וקהילה, שח"ק

הקמת פלטפורמה עירונית ללמידה מקוונת-השקעה בתשתיות תקשוב והקמת מערך תמיכה חיבור מערכת החינוך למאה ה21 קידום החינוךחינוך
ותחזוקה ייעודי למוסדות החינוך

12-18נוערבתי ספרהנדסה, קיימות וחדשנות, החברה הכלכלית

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הגיל הרךבתי ספר, גני ילדיםהנדסה, החברה הכלכליתהנגשת מגוון פעילויות ושירותים לפעוטות בגילאי לידה עד 3 הקמת מרכז עירוני חדשני לפעוטותקידום החינוךחינוך
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הגיל הרךבתי ספרנוער צעירים וקהילההצבת סייעת שנייה במימון העירייה בגן מעל 26 ילדיםסייעת שנייה בגני הילדיםקידום החינוךחינוך
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםשירות והסברההגדלת תדירות ההסעות לבתי הספרתגבור מערך התחבורה העירוני לתיכונים וחטיבות הבינייםקידום החינוךחינוך
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםנוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיהנגשת מידע חינוכי לשאלות תלמידים והורים לאורך כל שעות היממה 24/7הקמת מוקד מידע חינוכי לתלמידים ולהוריםניהול ידע בארגוןקידום החינוךחינוך
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גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר שם האגף

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםקידום הבריאות וחוסן עירוני, רשות הספורטהקמת אקדמיה עירונית למנהיגות חינוכית, כי מערכת חינוך מצויינת זקוקה לאנשי חינוך מצוייניםקידום מערכת חינוך מצויינתקידום החינוךחינוך
הקמת מרכזי מצויינות במגוון תחומים: מדע וטכנולוגיה, ספורט, אומנויות הבמה והקמת מרחב עידוד מצויינות בחינוך לבני הנוערקידום החינוךחינוך

)maker space( שיתופי
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםשירות והסברה

מחשוב ומערכות מידע, תחזוקה ותפעול, מחשוב ומערכות מידע, תחזוקה פתיחת אזורי רישום ובחירת הורים מבוקרתמדיניות של מגוון בחינוךקידום החינוךחינוך
ותפעול

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדים

0-120תושבים כלליגנים ציבורייםחברה לתרבות ופנאיהקמת תיכון טכנולוגי חדשני כחלק ממתחם ההיי-טק שיוקם מצפון-מערב לשכונות הירוקותקידום מערכת חינוך מצויינתקידום החינוךחינוך
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הגיל הרךבתי ספר, גני ילדיםבתי ספר, גני ילדיםשדרוג התשתיות הפיסיות והצטיידות מוסדות החינוךמוסדות חינוך מעוררי השראה ללמידהשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךחינוך
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםהרשות החדשההחזרת רכזי מוגנות למניעת אלימות והעלאת הביטחון לילדים ואנשי הצוות במוסדות החינוך בעירתגבור השמירה במוסדות החינוךחוסן עירוניקידום החינוךחינוך

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, מחשוב ומערכות מידעשדרוג אתר העירייה והתאמת אפליקציה חדשניתהנגשת כלל השירותים העירונייםשיפור השירותשירות והסברה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהקמת מרכזי שירות ככתובת הראשונה לתושבים בכל הנוגע לענייני עירייהניידות/מרכזי שירות לתושב בשכונות העיר השונותפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותשירות והסברה
הפעלת ניידת עירונית למתן שירות לתושב: מילוי טפסים, תשלומי חשבונות, עדכון פרטים, קבלת שירות עד הבית לתושבים וותיקיםשיפור השירותשירות והסברה

מידע בתחומים שונים שדרוש להם
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים

12-18נוערבתי ספרחינוך, נוער צעירים וקהילה, עמותותהרחבת חלוקת המלגות לספורטאים מצטייניםעידוד פעילויות הספורט בקרב בני הנוערפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותספורט
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, הנדסה, החברה הכלכליתשדרוג היכל הספורט ארנה לכדורסל והאצטדיון העירוני לכדורגלהקמה ושדרוג של מתקני ספורטפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותספורט
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותהגברת שיתוף הפעולה עם ארגוני מתנדבים בדגש על תרומת מזוןהגדלת ארגוני המתנדביםפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותשח"ק
תכנית אסטרטגית עיר ידידות שיפור השירותשח"ק

גיל
62-80הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתושבים, קליטת עליה, שירות והסברה, מחשוב ומערכות מידעהקמת פורום תושבים וותיקיםשיתוף פעולה מלא לתכנון היוזמות, השירותים והאירועים הייעודיים

הגדלת מקומות חנייה במרכז העיר, בשכונות השונות ובאזורי התעסוקה. יצירת חניות "אקספרס" הגדלת מספר מקומות החנייה לתושבי העירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
באזורי ביקוש והקמת חניונים מתחת לשטחי ציבור

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה, משרדי ממשלה , עסקים, בטחון, חירום ובטיחותהפרויקט יבחן מחדש בשיתוף הציבור, הסוחרים בעיר וגורמי הממשלהפרויקט הנת"צשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורט, פיקוח ואכיפה , בטחון, חירום ובטיחותיישום התכנית רישום העיר בשבילי אופנייםרישות העיר בשבילי אופנייםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
0-120תושבים כללישכונותתושביםקידום תוכניות תמ"א 38 ופינוי בינוי בשכונות הוותיקותפיתוח העיר ושדרוג תשתיותשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה, קיימות וחדשנות, איכות הסביבההקמת מינהלת להתחדשות עירונית תוך שמירה על האינטרס הציבוריהתחדשות עירוניתהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהנדסה
62-80הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, שירות והסברההנגשת כל מבני הציבור העירונייםשיפור הנגישות של מבני הציבור העירונייםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהנדסה
קידום פרויקט של "מחיר למשתכן", קידום של פרויקטים של שכירות לטווח ארוך גם לרווקים וגם פרויקט "מחיר למשתכן"שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותהנדסה

לחד הוריים
18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית

0-120תושבים כללישכונותאיכות הסביבה, קיימות וחדשנות, תחזוקה ותפעוליצירת תכנית ייעודית לשכונות הוותיקות בעירפיתוח העיר ושדרוג תשתיותשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
הפיכת רחוב ויצמן לStreet Mall המוביל בישראל על ידי אימוץ המודלים המתקדמים הקיימים לקיחת אחריות על סוחרים ועל מרכז העירהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהנדסה

במרכזי הערים המובילות בעולם, פיתוח ושדרוג תשתיות וניהול ומיתוג הרחובות המסחריים
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , הנהלת העירייה , כלל העירייה , עסקים, תושבים

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה, קיימות וחדשנות, איכות הסביבההקמת מטה נגישות בשיתוף פעילי ציבור ותושבים והנגשת מבני ציבור ותחנות האוטובוסהפיכת העיר לנגישהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהנדסה
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולקידום כבישים 541, 551 ומחלף צומת 'עליה', קידום תכנון מחלף בצומת קניאלשדרוג תשתיות הכבישים בעיר ובניית מחלפים נדרשיםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
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0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, חברה לתרבות ופנאיפתיחה מחודשת של קולנוע 'חן' וקולנוע 'עמל'שיפוץ ושימור מבנים היסטוריים בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותהנדסה
על ידי תכנית אב אדריכלית- הצבת ריהוט רחוב חדש ומעוצב הכולל ספסלים, פחי אשפה, גינון ריהוט חדיש ומעוצב לרחובות העיר שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותחזות העיר

והצללות בשכונות הוותיקות
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאיכות הסביבה, קיימות וחדשנות

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, אחר, הנדסה, קיימות וחדשנותשדרוג גני שעשועים ופארקיםהשקעה בשטחים הציבוריים בעיר ויצירת שטחים ירוקים ומטופחיםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותחזות העיר
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, תושבים, קיימות וחדשנותהקמת גינות כלבים ושדרוג גינות קיימות לרווחת תושבי העירשיפור הגינות כלבים בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותחזות העיר
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהקטנת מספר הבקשות לכריתת עצים, שמירה על עצים הקיימים וקידום שתילת עצים חדשיםשמירה ופיתוח ריאות ירודות בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותחזות העיר
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, הנדסהביצוע תכנית גינון שנתית בכל רחבי העיר ולאורך כל השנהתקצוב תכנית גינון שנתיתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותחזות העיר
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתגבור צוותי פינוי אשפה לרבות רכבי ניקיון ורכישת רכבי שטיפת רחובות חדשיםשיפור נראות פני העירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותחזות העיר
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבנית תכנית נרחבת לסירוס ועיקור החתולים, בשיתוף הווטרינר העירוני טיפול בסוגיית חתולי הרחובשיפור השירותחזות העיר

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותהקמת ארגון גג לפעילות סיירות המתנדביםריכוז פעילות סיירות המתנדבים העירוניתחוסן עירונישיפור השירותבטחון, חירום ובטיחות
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותאכיפת חוקי עזר עירוניים בדגש על נושאי רעש, ונדליזם, פסולת, סביבה ותחבורההסדרת הפיקוח והשמירה ברחבי העירחוסן עירונישיפור השירותבטחון, חירום ובטיחות
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, עסקיםתגבור האכיפה במרכולים, סופרים וחנויות בעניין חוקי אלכוהול בקרב בני נוערהסדרת הפיקוח והשמירה ברחבי העירחוסן עירונישיפור השירותבטחון, חירום ובטיחות
רישות העיר במצלמות אבטחה כולל בפארקים ובמתחמי ציבור והקמת מוקד חכם לניהול מערך הסדרת הפיקוח והשמירה ברחבי העירחוסן עירונישיפור השירותבטחון, חירום ובטיחות

המצלמות
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה

מדרחוב ירושלים, מרכז עסקים, תחזוקה ותפעול, נוער צעירים וקהילהקיום פעילויות לתושבי העיר ברחובות הראשיים, במדרחוב ירושלים ובמרכז העירשיתופי פעולה להגברת פעילות באזורי המסחרפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמות
העיר

0-120תושבים כללי

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה

תכנית אסטרטגית עיר ידידות שיפור השירות
גיל

62-80הגיל השלישימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיקידום אירועי תרבות ייעודיים המותאמים לאוכלוסייה הוותיקה בעירשיפור רווחת התושבים הוותיקים בעיר

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהיצירת אירועים לנוער, צעירים, משפחות, תושבים וותיקים באופן קבוע ולא רק בחגים ומועדיםיצירת אירועי תרבות ייעודיים לכל אוכלוסיות העירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירות

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה

0-120תושבים כללימרכז העיר, שכונותהנדסה, החברה הכלכליתהרחבת מערך החוגים והפעילויות במרכזים הקהילתייםהגדלת פעילויות הפנאי לילדים ולנוער בעירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירות

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה, תרבות 

תורנית, חינוך

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיקידום פעילויות לשימור זהות כלל האוכלוסיותשמירת הסטטוס קוו בעיר בנושאי דת ומסורתחוסן עירוני

חברה לתרבות ופנאי, נוער, 
צעירים וקהילה, תרבות 

תורנית, חינוך

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיקידום פעילויות לשימור זהות כלל האוכלוסיותשימור זהות כלל האוכלוסיות והמנהגים שלהםחוסן עירוני

6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםבתי ספר, גני ילדים, חינוךקיום פעילויות ואירועים בגני השעשועים בכל שבועהפעלת תכנית פעולה קבועה וחינמיתפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםבתי ספר, גני ילדים, חינוך, בטחון, חירום ובטיחותקיום פגישות מקצועיות להיערכות לחופשת הקיץכינוס "פורום לילה" בהשתתפות ראש העירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
0-120תושבים כללימרכז העיר, שכונותחברה לתרבות ופנאיהפעלת תכנית פעילות קבועה וחינמית בגני השעשועים בכל שבועהרחבת הפעילויות מעבר לשעות החינוך הפורמליותפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותנוער, צעירים וקהילה
12-18נוערמרחב עירוני- כלליעמותותהובלת פרויקט "נוער כפר סבא עושה את שביל ישראל"עידוד בני נוער וצעירים להשתתף בשביל ישראלפיתוח קהילה, ספורט ותרבותקידום החינוךנוער, צעירים וקהילה
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12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוךפיתוח תכניות התנדבות לנוערהרחבת מסגרות של מעורבות חברתית ומנהיגות של בני נוערפיתוח קהילה, ספורט ותרבותקידום החינוךנוער, צעירים וקהילה
18-40צעיריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, עסקיםחלוקת מלגות לכל הסטודנטים בעיר לתואר וללימודי תעודה, תוך שילוב פרויקטים קהילתייםעידוד לימודים אקדמאיםפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
־ליווי בני הנוער מגיוס ועד קבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה, בהכוונה תעסוקתית ובסיוע בהשתלהעצמת פעילות מרכזי הצעיריםפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה

בות בעולם התעסוקה
12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך

קיום פגישות שיכללו נציגים מכל שכונות העיר, הפורום יהיה שותף מלא בתכנון ובהובלת פעילויות כינוס "פורום נוער" בהשתתפות ראש העירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
הנוער בכפר סבא

12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, בטחון, חירום ובטיחות, פיקוח ואכיפה , הרשות החדשה

תכנית אסטרטגית עיר ידידות שיפור השירותנוער, צעירים וקהילה
גיל

62-80הגיל השלישימרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהיצירת שיתופי פעולה בין הנוער והסטודנטים בעיר לבין התושבים הוותיקים של כפר סבאפעילות בין דורית

18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליפיתוח פעילויות לצעירים לקראת הטיול של 'אחרי הצבא'הנגשת מידע לצעירים על טיול שלאחר צבאפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
הקמת מרכזים קהילתיים חדשים ושיפוץ המרכזים הוותיקים, בהתאם לצורכי האוכלוסיות השונות עידוד פעילויות קהילתיות לבני הנוער בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותנוער, צעירים וקהילה

בעיר
12-18נוערבתי ספרחינוך

0-120תושבים כללימרכז העיר, שכונותהנדסה, החברה הכלכליתהוספת מבנים במזרח ובמערב העירהשקעה בתנועות הנוער ובסניפים בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותנוער, צעירים וקהילה
0-120תושבים כללימרכז העיר, שכונותהנדסה, החברה הכלכליתהפעלת שאטלים מרחבי העיר למרכז הנוער, המרכזים הקהילתיים ותנועות הנוערעידוד פעילויות קהילתיות לבני הנוער בעירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותנוער, צעירים וקהילה
הפעלת תכנית שתחשוף את בני הנוער לתכנים אקדמיים ותקנה נקודות זכות לקראת לימודי תואר הפעלת תכנית קיץ אקדמיפיתוח קהילה, ספורט ותרבותקידום החינוךנוער, צעירים וקהילה

באוניברסיטה
18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית

18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליהקמת מתחם We Learn לסטודנטיםעידוד למידה של סטודנטים גם מחוץ לביתפיתוח קהילה, ספורט ותרבותחדשנות ויזמותנוער, צעירים וקהילה
6-12, 12-18, 3-6ילדים, נוער, הוריםבתי ספר, גני ילדיםגני ילדים, בתי ספר, חינוך, החברה לתרבות ופנאי, החברה הכלכליתפיתוח תכנית עירונית לקידום אורח חיים בריאקידום אורח חיים בריאחוסן עירוניקידום החינוךקידום הבריאות וחוסן עירוני

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותהחלפת התאורה ברחבי העיר ובגני השעשועים בתאורת "לד"חסכון בעלויות תאורה בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותקיימות וחדשנות
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאיכות הסביבההרחבת פרויקט הגינות הקהילתיותשמירה על איכות הסביבהשיפור השירותקיימות וחדשנות

0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרבניית שיתופי פעולה  עם כל אגודות הספורט בעיר עידוד של פעילויות ספורט לכלל תושבי העירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותרשות הספורט
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיהרחבת ההשקעה בפעילויות הספורט העממי בכפר סבאעידוד של הספורט העממי בעירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותרשות הספורט
0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, אחר, הנדסההקמת חדרי כושר מחוץ לבית ברחבי העירעידוד של פעילויות ספורט לכלל תושבי העירפיתוח קהילה, ספורט ותרבותשיפור השירותרשות הספורט
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יחידות מנכ"ל
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב1
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ביצוע בשוטף לשביעות רצון מנכ"ל0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה מעקב ובקרה על תהליכי עבודה ומשימות

שיתופי פעולה משימות אב2
פנים ארגוניים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגון
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ביצוע בשוטף לשביעות רצון מנכ"ל0-120עובדי עירייה, תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה , תושבים ניהול יומן מנכ"ל מול גורמי חוץ ופנים 

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב3
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ביצוע בשוטף לשביעות רצון מנכ"ל0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה ניהול פניות למנכ"ל וללשכת מנכ"ל

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב4
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

הורדת כמות הפניות ללשכת המנכ"ל הנוגעות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה ניתוב פניות תושבים ופיקוח על הטיפול בהן
לחוסר שביעות רצון

 31.12.19 

שיתופי פעולה משימות אב5
פנים ארגוניים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגון
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

ריכוז ישיבות מועצת העיר ומענה לשאילתות ולפניות שוטפות של חברי 
מועצת העיר 

הכנת מידע רלבנטי בהתאם לתכני השאילתות לכל 0-120עובדי עירייה, תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר
ישיבה 

 31.12.19 

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב6
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ניהול תקין של תקציב הלישכה וביצוע מעקב 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםרכש וחשבות – הזמנות ציוד, הוצאת הזמנות ותשלום חשבוניות

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב7
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

חתימות ואישורי הזמנות דיגיטליות, חתימות ממוחשבות במערכת 
האוטומציה

טיפול שוטף ובעת הצורך וניתוב למנכ"ל בהתאם 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספים
לדרישה 

 31.12.19 

שיתופי פעולה משימות אב8
פנים ארגוניים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגון
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

סיכומי פגישות, תיוקן במערכת ה-OFFICE LIGHT והפצתן לגורמים 
הרלוונטיים

כלל העירייה , הנהלת 
העירייה 

 31.12.19 ביצוע בשוטף לשביעות רצון מנכ"ל0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

העצמת עובדים משימות אב9
ופיתוח מנהלים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגון
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 העברת מידע באופן שוטף0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכהנוכחות ודיווחי חופשים –רפרנטית לשכת מנכ"ל 

שיתופי פעולה משימות אב10
פנים ארגוניים

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגון
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

ניהול עובדים /מנהלים במשימות מסוימות, כגון בחירות, ועדות, קולות 
קוראים, חוזים וכו'

כלל העירייה , הנהלת 
העירייה 

 31.12.19 ביצוע בהתאם להנחיות מנכ"ל 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב11
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ביצוע בהתאם להנחיות מנכ"ל 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה ניהול פרויקטים ומשימות

ניהול שוטף של העירייה בהתאם לבקשתו או על פי יוזמת ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב12
ע.מנכ"ל לאחר חשיפה לצורך מסוים 

 31.12.19 ביצוע בהתאם להנחיות מנכ"ל 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאחרבקרה על ניצול תמיכות מפעל המים

 31.12.19 ניהול ומעקב אחר תקציב 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםניהול משימות שוטפותניהול לשכת מנכ"לניהול ידע בארגוןשיפור השירות 6 כיבוד חדר ישיבות1611100510משימות שוטפות13
הקלטה ותמלול 1611110752משימות שוטפות14

ישיבות מועצה
 31.12.19 ניהול ומעקב אחר תקציב 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםניהול משימות שוטפותניהול לשכת מנכ"לניהול ידע בארגוןשיפור השירות 95 

 31.12.19 ניהול ומעקב אחר תקציב 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםניהול משימות שוטפותניהול לשכת מנכ"לניהול ידע בארגוןשיפור השירות 23 הוצ' אחרות1611110780משימות שוטפות15
 31.12.19 ניהול ומעקב אחר תקציב 0-120עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםניהול משימות שוטפותניהול לשכת מנכ"לניהול ידע בארגוןשיפור השירות 4 רכישת ציוד יסודי1611110930משימות שוטפות16

לשכת מנכ"ל
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המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות
המחלקה הינה יחידת מטה עירונית העוסקת בזיהוי והרחבת עבודה שיתופית בארגון, תוך מתן דגש על שפה משותפת, טיפוח תרבות 
פנים  ונתונים  כלכליים  חברתיים,  דמוגרפיים,  נתונים  מידע,  מאגרי  ומעדכנת  מפתחת  המחלקה  משאבים.  ומיצוי  שיתופית  ארגונית 

ארגוניים המשמשים בסיס לקבלת החלטות בארגון. 
המחלקה עוסקת בהכנתם של מסמכי מדיניות בנושאים מרכזיים בפיתוח העיר ובעתידה, כבסיס למדיניות העירונית ומובילה את בנית 

תכניות עבודה השנתיות והרב שנתיות. 



35עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  34

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב20
ארגוניים

יצירת שפה אחודה בארגון וחיבור כלל העובדים למטרות ניהול ידע בארגון
הארגון וחזון העיר

פיתוח וליווי מדיניות וכתיבת תכניות אב להשגת מטרות הנהלת 
העיריה

בקרה על משימות תכנית העבודה  ומדדי הצלחה, מעקב עובדי עירייההנהלת העירייה 
אחר ביצוע משימות תכניות עבודה חצי שנתי וסוף שנה, 

שותפות בהובלת תכניות אב לשנת 2019

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב21
ארגוניים

1.08.19קיום 2מפגשי חשיבה עם צוות ההנלה העירוניעובדי עירייההנהלת העירייה בניית תהליך עבודה להגדרת מטרות וחזון לשנת 2020 קיום מפגשי הנהלה להגדרת מטרות הארגוןניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב22
ארגוניים

בנית מתודולוגיה ארגונית אחודה לכתיבה ויישום תכניות ניהול ידע בארגון
עבודה בכלל העירייה

 TOP DOWN הטמעת המתודולוגיה לבנית תכניות עבודה בתהליך
משתף )דו שנתי, חלק ראשון ב2019( במטרה לעידוד עצמאות 

ומיומנות 

הכשרה של 80% ממנהלי המחלקות והאגפים להטמעת עובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 
כלי לניהול משימות כחלק מתכניות העבודה

התכנית מתוכננת לשנתיים הקרובות, בו יוענקו 31.12.19
כלים למנהלים לבניה ושימוש בתכנית העבודה

שיתופי פעולה פנים משימות אב23
ארגוניים

הטמעת תכנית העבודה ככלי ניהולי ובקרה בארגון לשנת ניהול ידע בארגון
2019

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2019 בארגון בשיתוף היחידות 
בארגון  

מעבר ובקרה על סטטוס כל משימות האגפים החל מסוף עובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 
מאי 

31.01.19

שיתופי פעולה פנים 5הוצאות אחרות1618000780משימות אב24
ארגוניים

הטמעת תכנית העבודה ככלי ניהולי ובקרה בארגון לשנת ניהול ידע בארגון
2019

לטובת חיבור כלל העובדים למטרות ומשימות 30.03.19השתתפות של כלל עובדי העירייה לפי אגפיםעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה כנס חשיפת תכניות עבודה לשנת 2019 למנהלים ועובדים בארגון
בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב25
ארגוניים

הטמעת תכנית העבודה ככלי ניהולי ארגוני אחר מעקב על תהליכי הטמעת תכנית העבודה ככלי ניהולי עבור מנהלי הארגוןניהול ידע בארגון
העבודה, מדידה, בקרה עבור מנהלים בארגון

הטמעה של תכנית העבודה ככלי ניהולי בקרב 100% עובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 
מהמנהלים

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב26
ארגוניים

30.06.19בקרה על סטטוס כל משימות האגפים החל מסוף מאי עובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה בחינה והצגת סטאטוס תכנית העבודה לשנת 2019מעקב ובקרה אחר תכנית העבודהניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים 10הוצאות אחרות1618000780משימות אב27
ארגוניים

בנית תכנית עבודה עם היחידות בארגון לשנת 2020 בהתאם למטרות בנית תכנית עבודה לשנת 2020ניהול ידע בארגון
הארגון 

תהליך בשיתוף כלל המנהלים בארגון1.11.19בנית תכנית עבודה ל100% מיחידות העירייהעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 

שיתופי פעולה פנים 5הוצאות אחרות1618000780משימות אב28
ארגוניים

31.12.19דוח שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה כתיבת ספרי אגף סנכרון מידע ותכנון לשנ"עניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב29
ארגוניים

31.12.19הגדלת הכנסות ואיגום משאביםעובדי עירייההנהלת העירייה מיפוי מבני עירייה ואיתור פלטפורמה לניהול לטובת איגום משאבים סנכרון מידע ותכנון לשנ"עניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב30
ארגוניים, חיזוק 

האיתנות הפיננסית

ניתוח נתונים מתוכנית העבודה וקידום לקבלת החלטות ניהול ידע בארגון
ומדיניות

ניתוח ממצאים מתוכניות העבודה לזיהוי מגמות, כפילות תהליכים 
ולטובת סנכרון מידע עבור הדיסציפלינות המקצועיות בארגון

פלטפורמה לקידום קבלת החלטות וסנכרון 31.12.19יצירת תהליכים שיתופייםעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 
ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב31
ארגוניים

31.12.19יצירת תהליכים שיתופייםעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה זיהוי תהליכים ופרויקטים פוטנציאלים לקידום עשייה משותפת הובלת פרוייקטים שיתופים בין היחידות השונותניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב32
ארגוניים

גיבוש תובנות על שאלות עיר וארגון )נתונים, סקרים, ניהול ידע בארגון
מגמות(

31.12.19עובדי עירייההנהלת העירייה בניית מתודולוגיה לקבלת החלטות בארגון כחלק מתרבות ארגונית

שיתופי פעולה פנים משימות אב33
ארגוניים

15031.12.19 משתתפים בסקרעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה העברת שאלונים לקבלת תמונה אירגונית של שיתופי הפעולהמדידה ואבחון שותפיות בארגוןניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב34
ארגוניים

יצירת צוותי עבודה עם בעליי העניין לשיפור תהליכי עבודה בהתבסס קידום עבודה שיתופית לשיפור תהליכים פנים ארגונים ניהול ידע בארגון
על מתודולוגיה עבודה שיתופית

31.12.19עובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה 
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב35
ארגוניים

שיפור תכנון וביצוע תהליכי עבודה שיתופיים בשרשרת שיפוץ, בינוי ותשתיות
הארגונית

שיפור תהליכי עבודה והטמעה בנושא שיפוץ מוסדות חינוך, אחזקת 
מבנים והמוקד העירוני- תהליכים ונהלי עבודה

3 תהליכים בשנה, שיפור שביעות רצון בעלי העניין- עובדי עירייההנהלת העירייה 
יבוצע סקר פנימי לשביעות רצון העובד בנושא הבט 

שיתופי

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב36
ארגוניים

בנית מתודולוגיה ארגונית אחודה לכתיבה ויישום תכניות ניהול ידע בארגון
עבודה בכלל העירייה

31.12.19מפת שותפיות ועוצמות שיתופי פעולהעובדי עירייהכלל העירייה מיפוי וזיהוי שותפיות בארגון כתשתית לעבודה בין ממשקים

שיתופי פעולה פנים משימות אב37
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קידום מדיניות עיר מכילה לאנשים עם מוגבלויות- תחום 
שירותים קהילתיים וטיפולים לאנשים עם מוגבלויות

ניהול פורום אנשי המקצוע בתחום שירותי קהילה וטיפול לאנשים עם 
מוגבלויות ובני משפחותיהם ובניית מדיניות עיר 

נוער צעירים וקהילה, חברה 
לתרבות ופנאי, חינוך, שח"ק, 

שירות והסברה, קיימות 
וחדשנות

חתירה לכתיבת מדיוניות עירונית בתחום הקהילה, חתירה 0-120אנשים עם מוגבלות
לכתיבת מדיוניות עירונית בתחום שירותים קהילתיים 

וטיפוליים לאנשים עם מוגבלויות 

חינוך, שח"ק, נוער, צעירים וקהילה, קיימות 31.12.19
וחדשנות, מתי"א, שפ"ח

שיתופי פעולה פנים משימות אב38
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קידום עבודה שיתופית וקידום בנית מדיניות עיר בנושא 
ניהול קהילה

ניהול הפורום ומיפוי וריכוז המידע באשר לכלל השירותים הניתנים על 
ידי היחידות בארגון בחתך גילאי, לקביעת מדיניות והנגשה לתושב את 

כלל רצף השירותים

נוער צעירים וקהילה, חברה 
לתרבות ופנאי, חינוך, שח"ק, 

שירות והסברה, קיימות 
וחדשנות

הגיל הרך, ילדים, נוער, צעירים, בוגרים, 31.12.19חתירה לכתיבת מדיוניות עירונית בתחום הקהילה0-120תושבים כללי
האוכלוסיה המבוגרת

שיתופי פעולה פנים משימות אב39
ארגוניים

הכשרה בנושא הכרות עם חשיבות השיתופיות בארגון, איתור הכשרות בנושא תפיסה והטמעת עבודה שיתופית בארגוןניהול ידע בארגון
פלטפורמות לשיתופי פעולה בדגש על שיפור עבודת הממשקים, איגום 

משאבים וסנכרון ידע בארגון

 יתבצעו בפלטפורמות הדרכה קיימות )חיבורים, בה"ס עובדי עירייהמש"א והדרכה, שירות והסברה
לשירות וכו(

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב40
ארגוניים

קידום תהליך עבודה אחוד בקרב כלל היחידות בהטמעת ניהול ידע בארגון
תכנוית אסטרטגוית

בהתאם לתכניות האסטרטגיות בארגון; עיר חכמה, עובדי עירייההנהלת העירייה ליווי יחידות בבניית תכניות אסטרטגיות בארגון
ידידותית גיל, חינוך 

31.12.19

מנהל כספים, מחשוב ומערכות איתור מערכת מידע לבניה, ניהול ובקרה של תקציב ותכניות עבודה שיפור תהליכי בניה ובקרה של תקציב ותכניות העבודהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה5הוצאות אחרות1618000780משימות אב41
מידע

31.12.19בחינה ואיתור מערכת מותאמת צרכי הארגוןעובדי עירייה

איתור פלטפורמה נגישה ומקדמת עבור המנהלים בארגון, לטובת קבלת הנגשת מדדים בארגון לקידום כלי ניהוליניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב42
החלטות ושיקוף המדדים בארגון

31.12.19בחינה ואיתור מערכת מותאמת צרכי הארגוןעובדי עירייההנהלת העירייה 

שיתופי פעולה פנים  10 הוצאות אחרות1618000780משימות אב43
ארגוניים

31.12.19דוח שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , תושביםכתיבת דו"ח סטטיסטי שנתיאיסוף מידע בארגון והנגשתו לטובת מקבלי ההחלטותניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב44
ארגוניים

31.12.19דוח שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה בנית מסד נתונים עירוני המיועד לשימוש יחידות הארגוןניהול ידע, מידע ונתוניםניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב45
ארגוניים

קיימות וחדשנות, שירות בניית תהליך עבודה לקידום פלטפורמת BIG DATAשותפות בצוות הובלת BIGDATA וניהול המידע בארגוןניהול ידע בארגון
והסברה, מחשוב ומערכות מידע

31.12.19עובדי עירייה

שיתופי פעולה פנים משימות אב46
ארגוניים

31.12.19דוח שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה בנית נהלים חדשים עם היחידות בארגון ורענון הקיימיםהפקת ספר נהלים לשנת 2020ניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב47
ארגוניים

בנית תהליך עבודה בשיתוף אגף החינוך לבניית תיק נהלים עבור הטמעת נהלים בארגון והנגשתם לכלל המנהליםניהול ידע בארגון
מוסדות החינוך 

31.12.19בניית תיק נהלים לאגף החינוךעובדי עירייהחינוך

שיתופי פעולה פנים משימות אב48
ארגוניים

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

ליווי וקידום עבודה שיתופית ומדיניות עיר בהתאם למשימות ותכנית קידום תכנית אסטרטגית עיר ידידותית גיל
עיר ידידותית גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה 
80-120

 לבחון בהתאם למשימות של אגף הנדסה, גנים 31.12.19
ונוף לשנת 2019 

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות49
ארגוניים

31.12.19דוח רבעוניעובדי עירייההנהלת העירייה ניתוח והצגת נתונים - דו"ח מנכל כולל ביצוע התאמות לצורךאיסוף מידע בארגון והנגשתו לטובת מקבלי ההחלטותניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות50
ארגוניים

31.12.19דוח שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה ריכוז מידע, עיבוד נתונים, מידע סטטיסטי, זיהוי מגמות והזדמנויותניהול ידע, מידע ונתוניםניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות51
ארגוניים

31.12.19חשיפת נהלי העירייה לכלל העובדיםעובדי עירייהכלל העירייה הטמעה והנגשת נהלי העירייה לעובדים לטובת קידום תהליכי עבודההטמעת נהלים בארגון והנגשתם לכלל המנהליםניהול ידע בארגון

חדשנות ויזמות, משימות שוטפות52
שיתופי פעולה פנים 

ארגוניים

יצירת שפה אחודה וסנכרון מידע לטובת מתן פתרונות ניהול ידע בארגון
לאתגרים עירוניים

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הורים, עובדי עירייהקיימות וחדשנות, כלל העירייה הובלת עבודה שיתופית לפתרון לאתגרים עירוניים- הכוורת
18- ,12-18
40-62 ,40

השתתפות של 80% ממנהלי המחלקות והגעה לפתרונות 
אפקטיביים לאתגרים

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות53
ארגוניים

31.12.19שנתיעובדי עירייהכלל העירייה , הנהלת העירייה בנייה וניהול גאנט תכנון שנתי להנהלת העירייהסנכרון מידע ותכנון לשנת עבודהניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים  381 יעוץ מקצועי1731000750משימות שכר וכ"א54
ארגוניים

31.12.19לשכת מנכ"למנהל כספיםתקצוב יועצים - יחידת מנכ"לשכר, תקצוב יועצים 

שיתופי פעולה פנים  250 שכר1618000110משימות שכר וכ"א55
ארגוניים

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים תשלום שכר שוטף

שיתופי פעולה פנים  50 שעות נוספות1618000130משימות שכר וכ"א56
ארגוניים

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים תשלום שכר שוטף

שיתופי פעולה פנים  45 רכב1618000140משימות שכר וכ"א57
ארגוניים

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיותתשלום אחזקת רכב

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות
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המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני
כפר סבא הצטרפה לרשת ערים בריאות מתוך רצון לשפר את איכות חיי התושבים ובריאותם. חתירה לצמצום הפערים הבריאותיים, 
יצירת סביבה עירונית בריאה, העצמת הקהילה וקידום הבריאות. השגת המטרה נעשית דרך העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח 

חיים בריא וקיום פעילויות לקידום אורח חיים זה כגון: הנחלת הרגלי אכילה נכונה , עידוד פעילות גופנית ועוד.
המחלקה פעולת בתחומי החינוך, הקהילה וההסברה. 
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המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני
 מספר 

משימה 
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

לביצוע 
 הערות 

ערים בריאות 1829500781משימות אב58
פעולות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 145 
ותרבות

העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא:  עידוד 
פעילות גופנית, הרגלי תזונה נכונה ומתן כלים ליצירת חוסן 

להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה

 מתן מענה מקצועי  שנתי הכולל מדיניות עירונית וערכת 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך הרחבת הפעילות ל-15 ספר יסודיים ועל יסודיים מקדמי בריאות
הפעלה לכל בתי הספר היסודיים בעיר 

 31.12.19 

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב59
משרד הבריאות

שיתופי פעולה פנים  245 
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא:  עידוד 
פעילות גופנית, הרגלי תזונה נכונה ומתן כלים ליצירת חוסן 

להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה

קידום פסטיבל בריאות בקהילה ובבתי הספר: ילדים, נוער, הורים 
צעירים, בוגרים וגיל שלישי

קיימות וחדשנות, רשות 
הספורט, שח"ק, נוער צעירים 

וקהילה

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
80-120 ,80

 שבוע בו בתי הספר מקדמי הבריאות+ המרכזים 
הקהילתיים בעיר בפעילויות מגוונות של אורח חיים בריא. 

צפי השתתפות תושבים 2000  

 13-16.5.19 

ערים בריאות 1829500781משימות אב60
פעולות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

מניעת אובדנות ושומרי סף ודאגה לשמירה מתמדת על חוסן עירוני
W רצפים טיפוליים ומענה למשפחות

חינוך, נוער צעירים וקהילה, כינוס וועדות היגוי  
עמותות, שח"ק

 31.12.19  כינוס 2 ועדות לפחות בשנה  6-12, 12-18נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללי

שיתופי פעולה פנים משימות אב61
ארגוניים

מניעת אובדנות ושומרי סף ודאגה לשמירה מתמדת על חוסן עירוני
רצפים טיפוליים ומענה למשפחות 

חינוך, נוער צעירים וקהילה, הכשרות לשומרי סף בקהילה 
עמותות, שח"ק

 31.12.19  קיום 4 הכשרות וירידה במקרי האובדנות 6-12, 12-18נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללי

ערים בריאות 1829500781משימות אב62
פעולות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא:  עידוד 
פעילות גופנית , הרגלי תזונה נכונה ומתן כלים ליצירת 

חוסן להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה

הובלת קמפיינים בנושא משפחה בריאה, פסטיבל בריאות ושומרי סף 
וקידום כתבות במקומונים, באתר העירוני ובאתר מקדמי בריאות על 

פעילות התחום בעיר

3-6, 6-12, תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה
18- ,12-18

 ,40-62 ,40
62-80

 31.12.19  6 כתבות ו-3 קמפיינים גדולים במהלך השנה 

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב63
משרד הבריאות

הפעלת מזנונים בריאים בחטיבות הביניים ובתיכונים, ליווי, חוסן עירונישיפור השירות
הנחיה ובקרה על המזנונים בחטיבות הביניים ובתיכונים 

בעיר

בנית תכנית עירונית וליווי, הנחיה ובקרה על המזנונים בחטיבות 
הביניים ובתיכונים בעיר

 31.08.19 12-18, 6-12נוער, ילדיםבתי ספרחינוך, הנדסה

ערים בריאות 1829500781משימות אב64
פעולות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך
ותרבות

העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא ועידוד 
פעילות גופנית בבתי ספר

 בהתאם לצורך העולה מהשטח- יעד של 30 הרצאות 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, רשות הספורטקיום הרצאות של תזונאית בשיעורי 'זוזו'
במהלך השנה 

 31.12.19 

ערים בריאות 1829500781משימות אב65
פעולות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך
ותרבות

כתיבת מסמך מדיניות למערכת החינוך בנושא אורח חיים 
בריא ופעיל

החברה הכלכלית, חינוך, כתיבה והטמעה של עקרונות אורח חיים בריא מהגיל הרך ועד תיכון
עמותות

3-6, 0-3, ילדים, נוער, הגיל הרךגני ילדים, בתי ספר
12-18 ,6-12

 31.12.19  כ-900 נשות צוות ו 5200 ילדי יול"א וצהרונים עירוניים 

ערים בריאות 1829500781משימות אב66
פעולות

ביצוע הכשרה בנושא אורח חיים בריא ופעיל לנשות צוות מובילות לפי הפעלת קבוצת הנהגה של גננות, סייעות ומובילות יול"אניהול ידע בארגוןקידום החינוך
אשכולות הגנים

חינוך, חברה לתרבות 
ופנאי, החברה הכלכלית, רשות 

הספורט

 31.12.19  40 נשות צוות, 8 מפגשים-  32 שעות למידה והתנסות. עובדי עירייה

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב67
משרד הבריאות

קידום נושא 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קיום סדנאות בישול משפחתית להורים וילדים במסגרת ימי אהבה קידום מודעות לבריאות ואהבה לסביבה
לבריאות 

חינוך, חברה לתרבות 
ופנאי, החברה הכלכלית, רשות 

הספורט

3-6, 6-12, ילדים, הוריםמרחב עירוני- כללי
 ,18-40
40-62

 31.12.19  כ- 250 משתתפים 

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב68
משרד הבריאות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות
ותרבות

1.05.19קיום 10 סדנאות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , כלל העירייה קיום סדנאות תנועה במסגרת פסטיבל ימי אהבה לבריאות בעירקידום מודעות לבריאות ואהבה לסביבה

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב69
משרד הבריאות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות
ותרבות

חינוך, נוער צעירים וקהילה, הפעלת מרכז מידע "עירוני אורח חיים בריא ופעיל" קידום המודעות לבריאות והרחבת פעילויות עירוניות
שח"ק, שירות והסברה, החברה 

הכלכלית, רשות הספורט, 
קיימות וחדשנות

בתי ספר, גני ילדים, מרחב 
עירוני- כללי

 31.12.19  מינימום 30 אלף תושבים 0-120תושבים כללי
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב70
משרד הבריאות

חינוך, רשות הספורט, שח"ק, פיתוח פעילויות בריאות בנושא תזונה ופעילות גופניתקידום המודעות לבריאות והרחבת פעילויות עירוניותחוסן עירוניחדשנות ויזמות
חברה לתרבות ופנאי, החברה 

הכלכלית

 31.12.19  כ-10,000 ילדי גנים, צהרונים ובתי הספר היסודיים 3-6, 6-12ילדים, נוער, הגיל הרךגני ילדים, בתי ספר

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב71
משרד הבריאות

הגדלת לשילוב תכנים חינוכיים בנושאי תזונה ומזון ובריא חוסן עירוניחדשנות ויזמות
בקרב ילדים

ביצוע השתלמויות במסגרות החינוך כולל סיור לימודי במפעל מעדנות 
עם הצוותים החינוכיים של גני הילדים בעיר, ביצוע השתלמויות 

במסגרות החינוך כולל סיור לימודי במפעל מעדנות 

18-40, עובדי עירייה, הוריםגני ילדיםמשרדי ממשלה 
40-62

31.12.19חמישה סיורים בשנה 

מותנה הכנסות 1829500780משימות אב72
משרד הבריאות

קידום אורח חיים בריא בבתי הספר דרך בניית מנגנון בית חוסן עירוניחדשנות ויזמות
ספרי, יצירת שפה עירונית בריאה ותכנית לימודים בית 

ספרית

פיתוח תורת ההדרכה ובניית מערך הדרכה מוביל לבתי הספר היסודיים 
בקידום אכילה בריאה בבתי הספר היסודיים ובעל יסודיים. ליווי, הנחייה 

לצוות המוביל בביתי הספר מקדמי הבריאות

120031.12.19 שעות ו6000 תלמידים בשנה6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר

ערים בריאות 1829500781משימות שוטפות73
פעולות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

 31.12.19  תלוי שותפות משרד החינוך 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךהטמעת תכנית חוסן בבתי הספר בעיר עד כיתה י' כולל. יישום שלב ב'מתן כלים ליצירת חוסן להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקהחוסן עירוני

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות74
ארגוניים

המשך תכנית חוסן לגיל השלישי קבוצה קיימת והקמת קבוצת מנהיגות הטמעת תכנית חוסן לגיל השלישיחוסן עירוני
עירונית חדשה

62-80, מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

31.12.19 קבוצה חדשה 

ערים בריאות 1829500781משימות שוטפות75
פעולות

הכשרת תכנית חוסן הורים לקבוצה קיימת וקבוצה חדשה  -מנהיגות תכנית חוסן הוריםחוסן עירוניקידום החינוך
עירונית

הרשות החדשה למניעת 
אלימות,סמים ואלכוהול

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

 31.12.19  קבוצה חדשה 

ערים בריאות 1829500781משימות שוטפות76
פעולות

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19  מינימום 40 משתתפים עובדי עירייהמש"א והדרכה, כלל העירייה הרחבת תכנית חוסן עובדים בהתאם למצבי הסיכוןקידום תכנית חוסן לעובדי העירייהחוסן עירוני

ערים בריאות 1829500781משימות שוטפות77
פעולות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

תכנית אסטרטגית 
עיר ידידות גיל

סדרת הרצאות בשיתוף פעולה עם קופות חולים ובית חולים מאיר לגיל קידום עיר ידידותית  גיל
השלישי,  פעילויות ייחודיות לתנועה ולתזונה

62-80, מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק, רשות הספורט, עסקים
80-120

 31.12.19  מינימום 1200 משתתפים 

מותנה הכנסות 1829500780משימות שוטפות78
משרד הבריאות

 קידום המודעות למגמת ההשמנה בעולם, בישראל חוסן עירוניקידום החינוך
ובכפר-סבא

ביצוע פעולות חשיפה לאנשי צוותי החינוך וקידום מודעות על השפעת 
ההשמנה על תחלואת הילדים ועל בריאותם ופיתוח אחריות אישית של 

להטמעת הרגלי אכילה ופעילות גופנית לילדים

 31.12.19  מינימום 1500 אנשי צוות עובדי עירייהבתי ספרחינוך

120031.12.19 שעות ו6000 תלמידים בשנה6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספרתשלום שכר לעובדי המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוניתשלום שכר שוטףחוסן עירוניחדשנות ויזמות 280 ערים בריאות שכר1829500110משימות שכר וכ"א79
120031.12.19 שעות ו6000 תלמידים בשנה6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספרתשלום שכר לעובדי המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוניתשלום שכר שוטףחוסן עירוניחדשנות ויזמות 35 ערים בריאות שכר1829500140משימות שכר וכ"א80

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני
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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. חיזוק החוסן 
העירוני, על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית הוא המפתח לצמצום התנהגויות סיכוניות בקרבנו 
ולחיזוק תחושת שייכות למקום. הגשמת החזון היא דרך הפעלת מערך בשותפות עירונית רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי. הרשות 

החדשה פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי.
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב81
הקשר רחב פעולות 

טיפול וקידום מודעות בנושא אלימות במגזר הדתי, טיפול חוסן עירונישיפור השירות
והעלאת מודעות בנושא אלימות במגזר הדת

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליתרבות תורניתקיום סדרת מפגשים בנושא אלימות במגזר הדתי
 ,62-80 ,62

80-120

 הכשרות בקהילה למגזר הדתי  31.12.19קיום ההכשרה 

העצמת עובדים משימות אב82
ופיתוח מנהלים

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוני
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

שירות והסברה, נוער צעירים ביצוע הכשרה לכלל גורמי האכיפה, הרווחה, הפנאי והקהילה
וקהילה, בטחון, חירום ובטיחות, 

ועד הורים, תושבים

 כנס קיץ בטוח 30.06.19קיום ההכשרה 18-40, 40-62עובדי עירייה, הוריםמרחב עירוני- כללי

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב83
הקשר רחב פעולות 

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירונישיפור השירות 522 
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

ביצוע מבצעי אכיפה בחגים ומועדים: פורים, יום העצמאות ,ל"ג 
בעומר, שבועות, סיור ליל מדורות ל"ג בעומר וקיץ

שירות והסברה, נוער צעירים 
וקהילה, בטחון, חירום ובטיחות, 

ועד הורים

ירידה במס' בני הנוער המגיעים לבית החולים במצב 12-18, 18-40נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללי
שיכרות באמצעות קשר עם בית חולים מאיר וביצוע 6 

מבצעי אכיפה

 מבצעי אכיפה למניעת אלימות ומצבי סיכון של 31.12.19
בני נוער, שתיית אלכוהול ושימוש בסמים 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב84
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

שירות והסברה, מש"א והדרכה, קיום 50 הכשרות לגורמי המקצוע, בני נוער ובעלי עניין בקהילה
חינוך, נוער צעירים וקהילה, 

בטחון, חירום ובטיחות, שח"ק

עובדי עירייה, צעירים, נוער, מרחב עירוני- כללי
הורים, תושבים כללי

 הכשרות לגורמי החינוך, הקהילה, הפנאי 5031.12.19 הכשרות18-40, 40-62
והרווחה בינתחומי ורב תחומי. 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב85
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

שירות והסברה, חברה לתרבות  כנס לציון יום המאבק באלימות כלפי נשים
ופנאי, שח"ק

18-40, -40נשיםמרחב עירוני- כללי
 ,62-80 ,62

80-120

 שותפות באירועים לציון ימי מאבק 34025.11.19 תושבים

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב86
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

שירות והסברה, בטחון, חירום יישום נוהל עבודה לדיווח מקרי אלימות בקרב בני נוער
ובטיחות

תושבים כללי, עובדי עירייה, מרחב עירוני- כללי
משטרה

 תיאום שיתופי פעולה בין מערכת האכיפה 30.06.19יישום הנוהל בקרב הפעילים18-40, 40-62
למתנדב, מיועד למתנדבים ולגורמי המשטרה 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב87
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

הפעלת תכנית עיר ללא אלימות כגורם מלכד ומניע תהליכים חוסן עירוני
עירוניים להעלאת תחושת המוגנות

העלאת המודעות לאלימות כלפי אוכלוסיית הקשישים באמצעות 
סדנאות והרצאות 

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

 יצירת מענה עירוני מקיף לטיפול באלימות כלפי 31.12.19יצירת מענה עירוני מקיף לטיפול באלימות כלפי קשישים
קשישים 

שיתופי פעולה פנים משימות אב88
ארגוניים

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוני
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

קישור בין המרכז לשלום המשפחה ברווחה לבין חקירות אלימות 
במשפחה

 פעילות עו"ס משטרה 31.12.19צירת מענה עירוני מקיף לטיפול באלימות במשפחה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"ק

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב89
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

הפעלת התכנית שנה חמישית  בבית"ר כפר-סבא, כולל: מועדון 
נוער+מרכז למידה+הכשרות למאמנים, להורים+קבוצת מנהיגות 

רשות הספורט, עמותות, 
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס 

ושושנה ספיר

12-18, 18-40, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

 ביסוס ופיתוח תכנית ערכים בספורט 31.12.19הפעלת חלופות פנאי לנוער בחודשי הקיץ ובמהלך השנה 

מענה מקצועי להתמודדות עם אלימות - יישום התכנית 12-18קהילה אתיופיתמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילההפעלת תוכנית "הדרך החדשה" על ידי סדנאות מופעים ומשחקיםשילוב בני העדה האתיופית בקהילה חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב90
דרך חדשה

 מותנה בזכיה בקול קורא של הבט"פ על סך 31.12.19
 ₪ 40,000

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב91
הקשר רחב פעולות 

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוניקידום החינוך
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

חינוך, שירות והסברה, נוער קמפיין עירוני לסובלנות/יום המילה הטובה
צעירים וקהילה

תושבים כללי, ילדים, נוער, הגיל בתי ספר, גני ילדים
השלישי

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

 ,80-120
6-12 ,12-18

 פרסום ושיווק תכנית "עיר ללא אלימות" 1.03.19שותפות באירועי חודש הסובלנות והגאווה 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב92
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים, קידום 

החינוך

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

חינוך, נוער צעירים וקהילה, קיום חודש המאבק בסמים ואלכוהול
שח"ק, עיר בריאה

18-40, -40תושבים כלליבתי ספר
 ,62-80 ,62

80-120

 שותפות באירועים לציון ימי מאבק 31.12.19שותפות באירועים לציון ימי מאבק

הפעלת תכנית עיר ללא אלימות כגורם מלכד ומניע תהליכים חוסן עירונימשימות אב93
עירוניים להעלאת תחושת המוגנות

חינוך, נוער צעירים וקהילה, השתתפות בוועדת למיגור אלימות
שח"ק, חברה לתרבות ופנאי

 הנעת תהליכי עבודה והשתתפות בועדות 31.12.19הנעת תהליכי עבודה והשתתפות בועדות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

עיר ללא אלימות 1722100781משימות אב94
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים, קידום 

החינוך

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

18-40, -40נוער, להט"ביםבתי ספרחינוך, נוער צעירים וקהילה קיום חודש הסובלנות והגאווה 
 ,62-80 ,62

 ,80-120
12-18

 שותפות באירועי חודש הסובלנות והגאווה  30.06.19שותפות באירועים לציון ימי מאבק

הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב95
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

 רתימת בני נוער למערך הבטחון 2031.12.19 בני נוער פעילים12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, בטחון, חירום ובטיחותבנייה תנועת נוער משטרתית שחקים

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות96
ארגוניים

שיקום וטיפול נוער בסיכוי, איתור, שיקום וטיפול בנוער בסיכוי, בדגש מתן מענים לאוכלוסיות במעגל המניעה השניוני והשלישוניחוסן עירוני
על נוער מנותק ושיקום אסירים משוחררים מכורים לסמים

 מענה עירוני מותאם לצרכי האסירים המשוקמים  31.12.19 18-40מבוגריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, שח"ק

עיר ללא אלימות 1722100781משימות שוטפות97
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

פעילות מניעת התנהגויות סיכון במוסדות חינוך אלימות, פגיעות 
מיניות 

חינוך, שירות והסברה, נוער 
צעירים וקהילה

עובדי עירייה, צעירים, נוער, מרחב עירוני- כללי
הורים, תושבים כללי

 ,18-40 ,12-18
40-62

31.12.19

עיר ללא אלימות 1722100781משימות שוטפות98
הקשר רחב פעולות 

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

העלאת תחושת הביטחון של כלל תושבי העיר ושל ילדים, חוסן עירוני
בני נוער והגיל השלישי בפרט דרך הכשרות אנשי המקצוע 

בעיר בכל התחומים ודרך הסברה

תכנית העצמה לבני נוער עם לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז בתוך 
מערכת החינוך 

עובדי עירייה, צעירים, נוער, מרחב עירוני- כלליחינוך, נוער צעירים וקהילה
הורים, תושבים כללי

12-1831.12.19

הפעלת תכנית עיר ללא אלימות כגורם מלכד ומניע תהליכים חוסן עירונימשימות שוטפות99
עירוניים להעלאת תחושת המוגנות

 הנעת תהליכי עבודה והשתתפות בועדות 31.12.19פרסום ושיווק תכנית "עיר ללא אלימות"0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותהשתתפות בועדת אכיפה

עיר ללא אלימות 1722100781משימות שוטפות100
הקשר רחב פעולות 

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירונישיפור השירות
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

שירות והסברה, חינוך, בתי ספר, הפעלת סיירת הורים ערונית
ועד הורים

שימור כמות הפעילים ומערך הפעילות הקיים )84 18-40, 40-62הוריםמרחב עירוני- כללי
פעילים(

 רתימת תושבים למאמץ העירוני להגברת תחושת 31.12.19
המוגנות בשיתוף גורמי האכיפה בעיר 

עיר ללא אלימות 1722100781משימות שוטפות101
הקשר רחב פעולות 

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירונישיפור השירות
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

 גיוס מתנדבים לסיירת ולשחקים ולמתנדבי 31.12.19הסברה בנושאי אכיפה שונים18-40, 40-62הוריםבתי ספרשירות והסברה, חינוךפרסום הפעילות
המשטרה 

 מענה בניהול הכספים  31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה מרחב עירוני- כלליחינוךניהול שוטף מול ספקים ודיווחים לבט"פ, מרכז הורים הנהלת חשבונות של כל התמיכה בבט"פחוסן עירונימשימות שוטפות102
הרשות החדשה/ משימות שוטפות103

עיר ללא 
אלימות+הרשות 

למאבק

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוניקידום החינוך - 
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

31.12.19שמירה על מקצועיות ו25 משתתפים בכל הכשרה18-40, 40-62הוריםמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותקיום 6 הכשרות למתנדבי המשטרה וסיירת הורים

עיר ללא אלימות 1722110140משימות שכר וכ"א104
מטה

 פעילות שוטפת 31.12.19הנעת תהליכי עבודה והשתתפות בועדותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוך, מנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מטה עיר ללא אלימותתשלום אחזקת רכבחוסן עירוני 35 

 פעילות שוטפת 31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוך, מנהל כספיםתשלום שעות נוספות תשלום שכר שוטףחוסן עירוני 70 שעות נספות1722110130משימות שכר וכ"א105
 פעילות שוטפת 31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוך, בטחון, חירום ובטיחותתשלום שכר רכז סיירת הוריםתשלום שכר שוטףחוסן עירוני 50 זמניים מטה 1722110210משימות שכר וכ"א106
18-40, -40מרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, שח"קהעסקת רכזי טיפול בשיקוםתשלום שכר שוטףחוסן עירונימשימות שכר וכ"א107

62-80 ,62
31.12.19

 פעילות מניעה בבתי ספר יסודיים וחטיבות 100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוךתשלום שכר מנחת מנחיםתשלום שכר שוטףחוסן עירוניקידום החינוךמשימות שכר וכ"א108
ביניים לאורך השנה 

שכר עיר ללא 1722110110משימות שכר וכ"א109
אלימת מנחת 

מנחים

 פעילות מניעה בבתי ספר יסודיים וחטיבות 100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוךתשלום אחזקת רכב מנחת מנחיםתשלום אחזקת רכבחוסן עירוניקידום החינוך 365 
ביניים לאורך השנה 

שכר חינוך עיר ללא 1817110210משימות שכר וכ"א110
אלימות שמרים

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוניקידום החינוך
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

 פעילות מניעה בחטיבות ביניים לאורך השנה. 31.12.19עלייה בתחושת המוגנות בבתי ספרעובדי עירייהבתי ספרחינוךהפעלת 7 מדריכי מוגנות בחטיבות הביניים
210 אלף ממוקם בתקציב חינוך 

ביסוס והרחבה של התשתיות העירוניות המסוגלות חוסן עירוניקידום החינוךשמרים חטיבות1817130210משימות שכר וכ"א111
להתמודד עם תופעות אלימות ופשיעה בצורה אפקטיבית

 פעילות מניעה ביסודיים. 420 אלף ממוקם 31.12.19עלייה בתחושת המוגנות בבתי ספר12-18עובדי עירייהבתי ספרחינוךהפעלת 3 מדריכי מוגנות
בתקציב החינוך 

הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
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המחלקה לקליטת עליה
וסיוע להתאקלמות מיטבית  ליווי  מחלקת קליטת עלייה מנגישה שירותים עירוניים לעולים חדשים, תוך שאיפה למתן 
בארץ ובעיר; תכניות העשרה, פנאי, מצוינות והקניית ידע, היכרות הארץ ואקולוגיה ישראלית ושמירה על תרבות וזהות 

יהודית וישראלית.
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 תרבות וזהות1869100781משימות אב112
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

 קהילה אתיופית 30.11.19כ - 300 משתתפים62-80קהילה אתיופיתנוער צעירים וקהילה טקס לכבוד חג הסיגד 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 תרבות וזהות1869100781משימות אב113
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

מפגש עם סופר בשפה ספרדית, מופע ספרותי מוסיקלי ברוסית 
במהלך שבוע הספר

 כלל קהילת עולים בעיר 10.09.19כ - 100 משתתפיםעולים חדשיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 94 יום עליה1869100784משימות אב114
ותרבות

18-40, עולים חדשיםהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאימופע לכבוד יום עלייה ארציציון יום עלייה
40-62

 כלל קהילת עולים בעיר 28.06.19 600 משתתפים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 70 שנות מדינה1869100783משימות אב115
ותרבות

18-40, עולים חדשיםהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאימופע לכבוד יום הניצחון ציון יום הניצחון על הנאצים ארצי
40-62

כלל קהילת עולים בעיר8.05.19כ - 600 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 70 שנות מדינה1869100783משימות אב116
ותרבות

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיקיום טקס באנדרטהציון יום הניצחון על הנאצים ארצי
40-62

 קהילת יוצאי בריה"מ לשעבר 10.05.19כ - 150 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 תרבות וזהות1869100781משימות אב117
ותרבות

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיטקס זכרון לנפגעי טרור ארגנטינאים פעילויות בעלות זיקה לארץ המוצא
40-62

 קהילה יוצאי מדינות דרום אמריקה 19.07.19כ - 150 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 תרבות וזהות1869100781משימות אב118
ותרבות

18-40, עולים חדשיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאי קיום  הרצאות בשפות ספרדית, רוסית, צרפתית ואקטואליה  פעילויות בעלות זיקה לחיים בארץ
40-62

 קהילת יוצאי דרום אמריקה 31.12.19 כ- 24 משתתפים בממוצע בהרצאה דרום אמריקה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 7 תרבות וזהות1869100781משימות אב119
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי קיום מפגשים מוזיקליים ל- 3 המקהלות 
40-62

 כלל קהילת עולים בעיר  31.12.19 3 מפגשים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 40 תרבות וזהות1869100781משימות אב120
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי נסיעת המקהלות ל- 5 קונצרטים 
40-62

 כלל קהילת עולים בעיר  31.12.19 5 קונצרטים בשנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 תרבות וזהות1869100781משימות אב121
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי קיום מופע באירועי הקייץ
40-62

 כלל קהילה עירונית  31.12.19  מופע פתוח ל 1000 איש

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 40 אקולוגיה והכרות1869100782משימות אב122
ותרבות

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליביצוע 6 סיורים לקהילות העולים השונות בארץ ישראלחשיפה והכרות של העולים עם ארץ ישראל וסיפוריה
40-62

 31.12.19  כ- 50 משתתפים בממוצע בסיור 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב123
ותרבות

62-80, עולים חדשים, מבוגריםמרחב עירוני- כללי איסוף חומר לאתר אינטרנט דינאמי  הנצחת שורדי ולוחמי מלחמת העולם השניה
80-120

 31.12.19 המשך פעילות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 תרבות וזהות1869100781משימות אב124
ותרבות

62-80, -80עולים חדשים, מבוגריםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיחוג עברית למבוגריםשילוב עולים בישראל ובעיר
40-62 ,120

 31.12.19 כ15 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 תרבות וזהות1869100781משימות אב125
ותרבות

62-80, -80עולים חדשים, נשיםמרחב עירוני- כלליתיאטרון נשים כלל האוכלוסיה שילוב עולים בישראל ובעיר
 ,18-40 ,120

40-62

 31.12.19 המשך פעילות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 תרבות וזהות1869100781משימות אב126
ותרבות

 31.12.19 המשך פעילותעולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחוג תנועה ומוזיקה למבוגריםשילוב עולים בישראל ובעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב127
ותרבות

62-80, -80עולים חדשיםהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיסיבסוד מנויים לקונצרטים קלאסיים בהיכל התרבות שילוב עולים בישראל ובעיר
 ,18-40 ,120

40-62

 31.12.19 המשך פעילות לכ200 מנויים

המחלקה לקליטת עליה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב128
ותרבות

פעילות מתנדבים ללימוד השפה העברית והכנת שיעורי בית בספריית שילוב עולים בישראל ובעיר
הילדים העירונית

62-80, -80עולים חדשיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאי
 ,18-40 ,120

40-62

 31.12.19  שיעורים פרטניים לילדים עולים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב129
ותרבות

תכנית יעל בביה"ס היסודיים 6 כיתות 31.12.19 שיעורים קבוצתיים לילדים 6-12, 12-18ילדים, נוער, עולים חדשיםבתי ספרחינוךפתיחת כיתות לתגבור לימודי ליבה בבתי הספר יסודי, בחטיבה ותיכון תכנית פלא- הוספת שעות תגבור בבתי ספר לילדי עולים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב130
ותרבות

מתן עזרה לעולה במיצוי זכויות והיכרות עם מוסדות הארץ והעיר ביסוס וקליטה בצעדים הראשונים בארץ ובעיר בפרט
בחודשים הראשונים בארץ; סיוע באיתור דירה, תעסוקה, פעילויות 

פנאי, שירותים חברתיים ועוד

62-80, -80עולים חדשיםמרחב עירוני- כללישח"ק
 ,18-40 ,120

40-62

השנה עלו משפחות רבות הזקוקות לעזרה של 31.12.19 הגעה של 100 עולים לעיר 
אגף שח"ק ומוסדות נוספים לאור מצב רפואי, 
סוציואקונומי חובות לביטוח לאומי ועוד -זמן 

רב ומשאבים רבים 
פעולות קליטה 1869000786משימות אב131

עירונית
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 51 

ותרבות
62-80, -80עולים חדשיםמרחב עירוני- כללישח"קתשלום שכר דירת קלט עוליםביסוס וקליטה בצעדים הראשונים בארץ ובעיר בפרט

 ,18-40 ,120
40-62

31.12.19איכלוס משפחה אחת

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב132
ותרבות

מרכז גלר 31.12.19כ40 משתתפים62-80עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיחוג אומנות למבוגריםשילוב עולים בישראל ובעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב133
ותרבות

ארטקיימא31.12.19במהלך כל שנת הלימודים3-6, 6-12עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיפעילויות תרבות ופנאי בארט קיימאשילוב עולים בישראל ובעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 אקולוגיה והכרות1869100782משימות שוטפות134
ותרבות

 קהילה אתיופית  31.12.19 כ - 15 משתתפים62-80קהילה אתיופיתבתי ספרקיימות וחדשנות, חינוך גידול ירקות ישראליים ואתיופיים בליווי מדריך  שימור המסורת החקלאית של העדה האתיופית 

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות135
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

נוער צעירים וקהילה, חברה הרצאות על הבר 
לתרבות ופנאי

18-40, עולים חדשים, צעירים, מבוגריםמרחב עירוני- כללי
40-62

העשרה ופנאי לגילאי 18 עד 35 31.12.19  כ - 50 משתתפים 

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות136
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

תרבות ואומנות לקהילות השונות בעיר )חבר העמים, דרום 
אמריקה, אתיופיה, צרפת, בלגיה( 

העשרה ופנאי לגילאי 13 עד 15 31.12.19 כ - 20 משתתפים12-18עולים חדשים, נוערבתי ספרחינוךסדנאות העשרה ותרבות לבני נוער 

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות137
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

קידום העצמה ופנאי לילדי עולים ושילובם בתרבות והכרת 
ארץ ישראל 

העשרה ופנאי 31.12.19 כ - 15 משתתפים3-6עולים חדשים, ילדיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאיסדנאות יצירה לילדים

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות138
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

קידום העצמה ופנאי לילדי עולים ושילובם בתרבות והכרת 
ארץ ישראל 

העשרה ופנאי 31.12.19 כ - 30 משתתפים3-6עולים חדשים, ילדיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאיסדנאות יצירה להורים וילדים

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות139
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

לימוד השפה העברית ושימור השפה הרוסית דרך  עולם 
מוסיקה 

העשרה ופנאי 31.12.19 פעם בשבוע, כ - 15 משתתפים12-18, 6-12עולים חדשים, נוערקרית ספירחברה לתרבות ופנאיהפעלת סדנאות מוסיקה לילדים ולנוער

קליטה קלה 1869100780משימות שוטפות140
בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 7 
ותרבות

העשרה ופנאי 31.12.19  כ - 15 משתתפים3-6עולים חדשים, ילדיםקרית ספירחברה לתרבות ופנאיהפעלת שעות סיפורהיכרות עם סופרים ישראלים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 תרבות וזהות1869100781משימות שוטפות141
ותרבות

18-40, עולים חדשיםמרחב עירוני- כללי מפגשים של מועדוני העולים לציון חגים ישראליים ויהודיים  פעילויות בעלות זיקה לחיים בארץ
40-62

 כלל קהילת עולים בעיר  31.12.19 כ - 200 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט  103 שכר קליטה1869000110משימות שכר וכ"א142
ותרבות

31.12.19עמידה ב- 100% תקציבעובדי עירייהמנהל כספים, מנהל כספיםתשלום שכר עובדיםשכר עובדים שוטף

פיתוח קהילה, ספורט  40 שעות נוספות1869000130משימות שכר וכ"א143
ותרבות

31.12.19עמידה ב- 100% תקציבעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספותשכר עובדים שוטף
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המחלקה לתרבות תורנית
המחלקה למורשת ישראל מופקדת על פעילות תורנית בעיר לכלל האוכלוסייה. קיום מפעלי תרבות והעשרה עם דגש על המסורת 
ועד  ותלמוד  ממקרא  מורכבת  המסורתית  היהודית  התרבות  ביהדות.  הידע  והעמקת  היהודית  התרבות  מורשת  טיפוח  היהודית, 

למוסיקה, תאטרון וקולנוע. תוך רצון  לטפח את הקשר בין תורת ישראל, עם ישראל ולארץ ישראל, בדרך לימודית וחווייתית. 
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 1,250 פעילות תורנית1827000780משימות אב144
ותרבות

 31.12.19 פרסום אחת לחודש0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללישירות והסברהפרסום עלון בכפר שלנו פעם בחודש באתר העירייה ומשרד החינוךקידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב145
ותרבות

 31.12.19 12 הצגות לפחות6-12, 12-18ילדים, נוער, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהקיום הצגות לילדים במרחב העירוניהעשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב146
ותרבות

 31.12.19 10 מפגשים בשנה0-120נשים, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיקיום מפגשים לנשים בנושאים שונים; הרצאות וסדנאות פיתוח השירותים והנגשת מידע לנשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב147
ותרבות

הפקת ארוע חד שנתי "יחד ירושלים"- חגיגת יום ירושלים בחסות ציון יום ירושלים
משרד החינוך

בתוספת 20 אלף נוספים ממשרד החינוך 31.12.19 קיום אחת לשנה ביום ירושלים6-12, 12-18ילדים, נוער, אוכ' דתיתבתי ספר, גני ילדיםחינוך, משרדי ממשלה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב148
ותרבות

פעילות פנאי ותרבות במועדי ישראל ברוח המסורת 
היהודית בחברה הישראלית

מרחב עירוני- כללי, קרית נוער צעירים וקהילהקיום אירועים בכל אחד ממועדי ישראל
ספיר

 31.12.19 קיום הפעילות ביותר מ3 בתי ספר 6-12, 12-18ילדים, נוער, אוכ' דתית

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותפעילות תורנית1827000780משימות אב149
ותרבות

חיבור עולי צרפת לעיר ולשירותיה להתאקלמות מיטבית 
בעיר

ניהול פרוייקט משפחות עולות חדשות מצרפת לשילוב מיטבי 
בישראל ובעיר

משפחה מאמצת לכל משפחה עולה בהתאם לכמות 0-120עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליקליטת עליה
משפחות העולים

 31.12.19 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 40 פעילות תורנית1827000750משימות אב150
ותרבות

 30.06.19 הפצת הספר0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיכתיבת ספר שכולל תיאור היסטורי על בתי הכנסת בעירהנגשת המידע על תולדות בתי הכנסת בעיר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב151
ותרבות

 31.12.19 שני ארועים בשנה 0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיהפקת אירועים גדולים לתושבאירועי תרבות תורנית לתושבי העיר כפעילות פנאי

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 40 פעילות תורנית1827000750משימות אב152
ותרבות

הרחבת יוזמה של מסגרת מתפללים יחד תפילות לדתיים 
וחילוניים ביום כיפור

31.12.19אחת לשנה ביום כיפור0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחינוך, רשות הספורטקיום תפילות ציבוריות ביום כיפור

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב153
ותרבות

הנגשת שירותי פנאי ותרבות ביום העצמאות לכלל 
התושבים

 19.04.19 קיום פעילות אחת לשנה בערב יום העצמאות0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיערב יום העצמאות - במה לציבור הדתי והכללי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב154
ותרבות

ניהול מקהלת חזנים ייצוגית כ"ס  "אבני חן" המונה כ - 17 חזנים העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
כחלק ממקהלה ארצית

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי
62-80 ,62

חזרות מידי יום רביעי,השתתפות אחת לשנה בקונצרט 
חזנות וכ15 הופעות ייצוגיות בארץ

 31.12.19 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב155
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיליווי הופעות המקהלה בארץ ובעולםהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 31.12.19 

פעילויות תורניות 1827000781משימות אב156
נוספות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 300 
ותרבות

 31.12.19 כ - 45 משתתפים בממוצע לפעילות12-18, 18-40נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללינוער, צעירים וקהילההרצאות והעשרות בנושא אקטואליה ופרשת שבוע לצעיריםהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב157
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליקיום הרצאות אקדמיות בימי שישי לתושבי העירהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים  31.12.19 כ50 הרצאות בשנה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב158
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתסדרת הרצאות בבית המדרש הקהילתי לאורך השנההעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 פעילות 4 פעמים בשבוע  31.12.19 כ - 200 משתתפים בממוצע

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב159
ותרבות

 31.12.19 קיום של 5 אירועים בשנה, 100% מכירת כרטיסים0-120אוכ' דתית, תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיקיום ערבי שירה והצגות באודיטוריום והיכל התרבותהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת

המחלקה לתרבות תורנית
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב160
ותרבות

קיום פעילויות העשרה שונות לכלל האוכלוסיה בשיתוף עם המק"ד העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
ואולמות אחרים

 ביניהם: מועדון הספר, מועדון הסרט  31.12.19 בין 50 - 200 משתתפים )תלוי אולם(0-120אוכ' דתית, תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 פעילות תורנית1827000750משימות אב161
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללישבת חזנות  ב - 2 בתי כנסתהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 31.12.19 כ - 700 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 פעילות תורנית1827000750משימות אב162
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללישבת פייטנות עם אורחים בשני בתי כנסת )צפון אפריקאי וירושלמי(העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 30.04.19 6 פעמים בשנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב163
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיקונצרט חזנות וערב הצעדה 71- שנה למדינה בהיכל התרבותהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 31.07.19 השתתפות של כ - 800 אנשים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב164
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתארגון טיולים בדגש על מלחמת השחרור- מורשת קרבהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 גובים 120 ש"ח מכל משתתף בטיול  31.12.19 10טיולים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב165
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתביצוע ימי עיון מחוץ לעיר בסופשי שבוע למשפחותהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 גובים תשלום מהמשתתפים  31.12.19 קיום 3 ימי עיון. השתתפות של כ - 100 אנשים בממוצע

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב166
ותרבות

קיום יום שכולו תורה לאוכלוסיה החרדית ביום העצמאות הכולל העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
הרצאות בתחום היהדות והפנינג לילדים

 19.04.19 כ- 350 משתתפים0-120אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללימועצה הדתית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב167
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליסיום מסכת, קיום אירועי סיום מסכת בבתי כנסתהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 31.12.19 כ- 3 אירועים בשנה, 50 איש באירוע

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב168
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתהפקת כנס וטיול לגבאי העירהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 לפני ראש השנה ולפני פסח  30.09.19 השתתפות של 50 בטיול ובאירוע - 75 גבאים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב169
ותרבות

 בשת"פ חב"ד  28.02.19 אחת לשנה בפורים0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליעמותותקריאת מגילת אסתר ברחובה של עירציון חגים ומועדים 

שיתופי פעולה פנים פעילות תורנית1827000780משימות אב170
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 31.12.19 כ5 פעילויות בשנה 12-18, 18-40נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהקיום אירועים עירוניים משותפים עבור תושבי העירקידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב171
ותרבות

 בשת"פ חב"ד  3.05.19 השתתפות של כ - 350 אנשים0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליעמותותתהלוכות ל"ג בעומרציון חגים ומועדים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב172
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליהרצאות לימודיות ללימוד ליל שבועות וליל הושענא רבאציון חגים ומועדים 
62-80 ,62

 19.05.19 כ 300- משתתפים בממוצע בבתי כנסת גדולים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב173
ותרבות

פעילות סליחות בחודש אלול ותשרי בסגנון אשכנזי וספרדי כולל טיול ציון חגים ומועדים 
סליחות בירושלים ובצפת

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללינוער, צעירים וקהילה
62-80 ,62

 30.09.19 השתתפות של 300 אנשים באירוע

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב174
ותרבות

 1.10.19 כ - 2,000 משתתפים סה"כ0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתשכונות, מרכז העירהקפות שניות מרכזיות ובשכונות המזרחיותציון חגים ומועדים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב175
ותרבות

תחזוקה ותפעול, תושבים, פעילות בשמחת בית השואבה בפארק, בכיכר העיר ובבה"ספיתוח תרבות פנאי
חינוך

פארק עירוני, כיכר העיר, 
בתי ספר

 30.09.19 3 אירועים, 2500 משתתפים0-120תושבים כללי, אוכ' דתית

המחלקה לתרבות תורנית
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב176
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתציון שבת עולמית- פרשת לך לך בחיבור לכלל פעילויות בעולםציון חגים ומועדים , פיתוח תרבות פנאי
62-80 ,62

 27.10.19 אחת לשנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות אב177
ותרבות

 31.08.19 7 פעיליות0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליתרבות, נוער צעירים וקהילההופעות ופעילויות לציבור הכללי והדתי במהלך חודשי הקיץפיתוח תרבות פנאי

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךפעילות תורנית1827000780משימות אב178
ותרבות

 31.08.19 כ - 200 ילדים משתתפים6-12, 12-18ילדים, אוכ' דתית, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , בתי ספרתלמוד תורה לילדים בקיץ - פרוייקט קשת של משרד החינוךפיתוח תרבות פנאי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות שוטפות179
ותרבות

18-40, -40אוכ' דתיתמרחב עירוני- כלליפינוי גניזה מ - 4 מתקני גניזה ברחבי העיר פעם בחודש בממוצעהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
62-80 ,62

 31.12.19 פעם בשבוע )42 פעמים בשנה (

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותפעילות תורנית1827000780משימות שוטפות180
ותרבות

 31.12.19 0-120תושבים כללי, אוכ' דתיתשירות והסברההדפסת מודעות לעיתונותהעשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 570 זמניים1827000210משימות שכר וכ"א181
ותרבות

קיום שיעורי תורה ברחבי העיר לאורך השנה לאוכלוסיות מגוונות: העשרה כללית לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
מבוגרים, נשים וילדים

150 משתתפים- אירועים גדולים ו30 משתתפים 0-120אוכ' דתיתמרחב עירוני- כללי
באירועים קטנים

 31.12.19 

משכורת ושכר 1827000110משימות שכר וכ"א182
משולבי

 31.12.19 עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 380 

 31.12.19 עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי תרבות תורניתתשלום שכר שוטףשיפור השירות 20 שעות נוספות1827000130משימות שכר וכ"א183
 31.12.19 עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי תרבות תורניתתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 35 אחזקת רכב1827000140משימות שכר וכ"א184

המחלקה לתרבות תורנית
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אגפי ויחידות 
העירייה
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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 וכיו"ב.

☮ ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת מינוי גובה מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות.
☮ ליווי ישיבות מועצת העיר.

☮ פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משדי 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.
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הלשכה המשפטית
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

לביצוע 
 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב185
ארגוניים

הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין ניהול ידע בארגון
הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 

ליווי משפטי

31.12.19אישור חוק העזר באמצעות מועצת העיר 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  עדכון חוקי העזר של הרשות 

שיתופי פעולה פנים  1,800 הוצאות משפטיות1617000581משימות אב186
ארגוניים

הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין ניהול ידע בארגון
הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 

ליווי משפטי

31.12.19שירות מיטבי 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  טיפול בתביעות משפטיות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב187
ארגוניים

הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין ניהול ידע בארגון
הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 

ליווי משפטי

31.12.19שירות מיטבי 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  ליווי משפטי ועדה לתכנון ובניה ליווי ישיבות מועצת העיר  

שיתופי פעולה פנים משימות אב188
ארגוניים

הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין ניהול ידע בארגון
הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 

ליווי משפטי

31.12.19הגדלת הכנסות, הגדלת הכנסות ביחס לשנה קודמת0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  תמיכה ומתן ייעוץ לשם הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה 

שיתופי פעולה פנים משימות אב189
ארגוניים

31.12.19 סיום תהליך קביעת המדדים 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  קביעת מדדים  הטמעת התכנית לייעול התנהלות התביעה העירוניתניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב190
ארגוניים

 הגדרה ועמידה בזמן תקן להגשת כתבי אישום בגין עבירות בתכנון הטמעת התכנית לייעול התנהלות התביעה העירוניתניהול ידע בארגון
ובנייה ורישוי עסקים 

5 כתבי אישום ו/או צו מנהלי/שיפוטי/גניזת תיקים/רישום 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה 
ומחיקה של הערות תכנוניות בנושאים הללו בשבוע

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב191
ארגוניים

 הגדרה ועמידה בזמן תקן למענה לבקשות לביטול דו"חות ולבקשות הטמעת התכנית לייעול התנהלות התביעה העירוניתניהול ידע בארגון
להישפט 

4531.12.19 ימים0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה 

שיתופי פעולה פנים משימות אב192
ארגוניים

31.12.19דיווחי ביצוע שבועיים ויומיים ופגישות עבודה0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה  קביעת מנגנוני תיעוד ובקרה שוטפים על בסיס שבועי הטמעת התכנית לייעול התנהלות התביעה העירוניתניהול ידע בארגון

שיתופי פעולה פנים משימות אב193
ארגוניים

31.12.19שירות מיטבי עובדי עירייהכלל העירייה  המשך מתן ייעוץ משפטי מיטבי לכל אגפי ומחלקות עיריה  הטמעת התכנית לייעול התנהלות התביעה העירוניתניהול ידע בארגון

הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין שיפור השירות 5 הוצאות שונות1617000780משימות שוטפות194
הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 

ליווי משפטי

100%31.12.19 עמידה בתקציבעובדי עירייהכלל העירייה  תשלום עבור הוצאות שונות לפי צורך 

 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספים תשלום עבור ספרים ותוכנות מקצועיות עבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהשיפור השירות 15 ספרות מקצועית1617000520משימות שוטפות195
העצמת עובדים משימות שכר וכ"א196

ופיתוח מנהלים
הבטחת פעילות העירייה במסגרת כללי מינהל תקין ניהול ידע בארגון

הסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו, 
ליווי משפטי

העמקת הידע המקצועי של עובדי הייעוץ המשפטי באמצעות 
השתתפות בהשתלמויות מקצועיות

31.12.19השתלמויות בהתאם לצורךעובדי עירייהכלל העירייה 

משכורת ושכר 1617000110משימות שכר וכ"א197
משולבי

100%31.12.19 עמידה בתקציבעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף הלשכה המשפטיתתשלום שכר שוטף 1,296 

100%31.12.19 עמידה בתקציבעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אגף הלשכה המשפטיתתשלום שכר שוטף 50 שעות נוספות1617000130משימות שכר וכ"א198
אחזקת רכב 1617000140משימות שכר וכ"א199

עובדים
100%31.12.19 עמידה בתקציבעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי עובדי אגף הלשכה המשפטית תשלום אחזקת רכב 110 

100%31.12.19 עמידה בתקציבעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף הלשכה המשפטיתתשלום שכר שוטף 180 זמניים1617000210משימות שכר וכ"א200
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 מבקר העירייה 
וממונה על תלונות 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.
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מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

 31.12.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתושבים, כלל העירייה טיפול בפניות ותלונות הציבור טיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה  ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב201
 1.05.19 יישום על פי תכניתעובדי עירייההנהלת העירייה פרסום חוברת שנתית בנושא סיכום ופילוח תלונות הציבור טיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה  ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב202
 31.12.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה , תושביםהפקת והפצת ספר ביקורת שנתית )שנת 2018(ביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב203
הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב204

חוץ
 31.12.19 יישום על פי תכניתעובדי עירייהקרית ספירחברה לתרבות ופנאיביצוע ביקורת בתאגיד עירוני, חברה לתרבות ופנאיביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות30

הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב205
חוץ

בחינת כדאיות וביצוע ביקורת מכרזי זוטא ופנקסי התקשרויות בהתאם ביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות - 
לממצאי הסקר

 31.12.19 יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב206
חוץ

ביצוע ביקורות על פיקוח רשות הספורט, חוגי הספורט, הקצאת מגרשי ביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 
ספורט, עמותות ספורט ותמיכות לעמותות הספורט

הביקורת מבוצעת בהתאם להחלטת הועדה  31.12.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כללירשות הספורט
לענייני ביקורת, המוסמכת לקבוע שני נושאי 

ביקורת לשנה
הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב207

חוץ
 31.12.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסהביצוע ביקורת אישורים לטאבוביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 

הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב208
חוץ

 31.12.19 יישום על פי תכנית6-12ילדיםגני ילדיםהחברה הכלכליתביצוע ביקורת הזנה בגני ילדיםביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 

הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב209
חוץ

 31.12.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי ביצוע ביקורת על גינון במוסדות ציבור ביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 

הוצאות למבקרי 1612000750משימות אב210
חוץ

 31.12.19 התאמה לכשירות על פי חוק0-120תושבים כללי, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליחזות העירביצוע ביקורת בפארק העירוניביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירות 25 

 31.12.19 יישום על פי תכניתמעקב אחרי נוכחות חברי מועצה ביצוע ביקורות לפי תכניתניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות211
 1.05.19 יישום על פי תכנית0-120תושבים כללי, עובדי עירייההפצת דוח ממונה על תלונות הציבור  טיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה  ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות212
ספרים ועיתונים 1612000520משימות שוטפות213

תוכנות
 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור ספרים ותוכנות מקצועיותעבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהשיפור השירות 4 

 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום הוצאות שוטפות לשכת מבקר העירייהעבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהשיפור השירות 4 הוצאות אחרות1612000780משימות שוטפות214
 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםהוצאות עזר משרדעבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהעזר משרד 20 עזר משרד1612000492משימות שוטפות215
משכורת ושכר 1612000110משימות שכר וכ"א216

משולבי
 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים עבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהשיפור השירות 1,000 

אחזקת רכב 1612000140משימות שכר וכ"א217
עובדים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי לשכת מבקר העירייהתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 40 

 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום רכבי ליסינג עובדי לשכת מבקר העירייהעבודה שוטפת, בדיקת פעילות העירייה ועובדיהשיפור השירות 50 ליסינג תפעולי1612000596משימות שכר וכ"א218
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יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה עובדת בתיאום עם ראש העיר וחזונו לקידום חברה עירונית שוויונית מקדמת תפיסה כוללת מודעת מגדר במדיניות, 
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.

כפר- סבא, אקטיביסטיות  נשות  רבות מקרב קהילת  נשים  בה שותפות  כפר- סבא,  הנשים  מועצת  גם את  היועצת  מובילה  ומדיניות,  יצירת תרבות  לשם 
וילדות במרחב  התורמות מזמנן ומיכולותיהן למען תושבות הקהילה. מועצת הנשים הקיימת מעל עשור, מקיימת פעילות ענפה ומתרחבת לנשים, נערות 

העירוני חובקת מגזרים וקהילות רישות מסוג: סדנאות, אירועים, ימי עיון, הרצאות וחוגים.
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יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 205 מועצת נשים1752100782משימות אב219
ותרבות

 31.12.19  השתתפות של כ-500 נשים 18-40, 40-62נשיםמרחב עירוני- כללימועדון נשים שכירות -"החממה" העצמת נשים בעסקים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמועצת נשים1752100782משימות אב220
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליעמותותקהילת ה"שדות" לנשים מחלימות מסרטן השדהעצמת נשים בקהילה
80-120

 31.12.19  השתתפות של כ-50 נשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב221
ותרבות

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, 
מותאם ובזמן אמת

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללייבוצע תהליך התיעצות במועצת נשים
80-120

 תהליך שיתוף ציבור  בהשתתפות 100 תושבים 
ותושבות לתכנית יום האישה הבינ"ל 8.3.19 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמועצת נשים1752100782משימות אב222
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללימציאת פלטפורמה תואמת לפירסום ב"דחיפה" לציבור זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
3-6 ,6-12 ,80-120

 הקמת ערוץ פרסום באמצעות ווצאפ לנשות העיר 
בהשתתפות 300 תושבות 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמועצת נשים1752100782משימות אב223
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםעסקיםגיוס משאבים מגורמי חוץ נותני חסות /קול קורא לטובת שיוויון מגדרי הגדלת משאבים בתחום
3-6 ,6-12 ,80-120

31.12.19 קבלת אישור לקול קורא 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמועצת נשים1752100782משימות אב224
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליכלל העירייה קידום מרחב שיוון מגדרי במרחב הציבורי תמיכה לנשים בקהילה
3-6 ,6-12 ,80-120

 קידום האג'נדה באגפי העיריה וביצוע שת"פים עם 
האגפים השונים 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב225
ותרבות

שלישי נשי - מפגש חודשי של נשות עסקים מהעיר בשת"פ עם קניון נשים בעסקים
ערים

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליעסקים
3-6 ,6-12 ,80-120

31.12.19השתתפות של כ- 50 נשים בממוצע למפגש

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב226
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללירשות הספורטתמיכה בקבוצת טריאתלוןהעצמת נשים בספורט
3-6 ,6-12 ,80-120

30.04.19השתתפות של 30 נשים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב227
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאימופע מרכזי עירוני לשבוע האישה הבילאומיתרבות בסימן נשי
3-6 ,6-12 ,80-120

 הכנסה של 20,000 ש"ח 30.03.19השתתפות של כ- 350 נשים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב228
ותרבות

קיום 2 פעילויות לנשים פתחות לקהל הרחב בשת"פ מרכז גלר והרשות תרבות בסימן נשי
העירונית למלחמה בסמים אלכוהול

הרשות החדשה למניעת 
אלימות,סמים ואלכוהול, קידום 

הבריאות וחוסן עירוני

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללי
3-6 ,6-12 ,80-120

31.12.19השתתפות של כ - 100 נשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב229
ותרבות

אירוע מרכזי לחודש המאבק לאלימות נגד נשים בשיתוף פעולה עם תרבות בסימן נשי
עיר ללא אלימות

30.11.19השתתפות של כ- 300 נשיםנשיםמרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנות

3231.12.19 מתנדבות40-62, 62-80נשיםמרחב עירוני- כללישח"קתכנית אם לדרך - מתנדבות מלוות נשים יולדות בחודשים הראשוניםהעצמת אמהות ויצירת קהילהחוסן עירונישיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב230
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב231

ותרבות
40-6231.12.19, 62-80נשיםמרחב עירוני- כללישח"קקיום אירוע הוקרה למתנדבות אם לדרךהעצמת אמהות ויצירת קהילה

תפעול סירי לידה - מתנדבות מבשלות ומחלקות אוכל ליולדות פעמיים העצמת אמהות ויצירת קהילהחוסן עירונישיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב232
בשבוע

31.12.19כ- 100 נשים נהנות מהשירות40-62, 62-80נשיםשח"ק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב233
ותרבות

40-6231.01.19, 62-80נשיםמרחב עירוני- כללישח"קקיום אירוע הוקרה למתנדבות סירי לידההעצמת אמהות ויצירת קהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב234
ותרבות

מפגשי אמהות בחופשת לידה - מפגשים שבועיים מונחים על ידי העצמת אמהות ויצירת קהילה
מתנדבת 

 הכנסות של כ - 10,000 ש"ח לשנה 31.12.19 כ - 400 נשים משתתפות 40-62, 62-80נשיםמרחב עירוני- כללי
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב235
ותרבות

הכשרת 15 נשים אשר ילוו 15 נשים נוספות בסיום 40-62, 62-80נשיםמרחב עירוני- כללישח"קקורס מנהיגות אמהות חד הוריותהעצמת אמהות ויצירת קהילה
הקורס

31.03.19

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליייעוץ משפטי לנשיםמתן תמיכה לנשים בקהילהחוסן עירונישיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב236
3-6 ,6-12 ,80-120

31.12.19 שימוש של כ- 60 נשים בשירות במהלך השנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב237
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליפרסום ממומן בפייסבוקהגדלת מעגל הנשים הנחשף לפעילות 
3-6 ,6-12 ,80-120

70%31.12.19 נוכחות תלוי היקף פעילות

30.06.19 100% נוכחות גננות 3-6ילדיםגני ילדיםחינוךהשתתפות גננות בהכשרה לסביבת גן מגדריתתכנית מגדר ומיניות בגני ילדיםחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב238
30.06.19 במימון משרד החינוך 12-18נוערבתי ספרחינוךפעילות חושן לשכבת ט' בחטיבותתכנית מגדר ומיניות בחטיבות בתשע"חחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב239
הרשות החדשה למניעת הכשרת חדרי מורים באמצעות הרצאות לסגל החינוכי תכנית מגדר ומיניות בחטיבות חוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב240

אלימות,סמים ואלכוהול
30.06.19 בשיתוף עיר ללא אלימות 12-18נוערבתי ספר

30.06.19 השתתפות של 20 נערות 12-18נוערבתי ספרחינוךתכנית נמ"ש בחטיבת אלון תכנית מגדר ומיניות בחטיבות חוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב241
30.06.19 במימון משרד החינוך 12-18נוערבתי ספרחינוךפעילות חושן בכלל התיכונים תכנית מגדר ומיניות בחטיבות בתשע"חחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב242
פעילות בנות מצווה תשע"ח - 16 קבוצות ברוב בתי הספר היסודיים תכנית מגדר ומיניות בחטיבות בתשע"חחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב243

בעיר
 סבסוד למשתתפות עפ"י קריטריונים 30.06.19 כ - 200 משתתפות; אמהות ובנות 12-18, 6-12נוערבתי ספרחינוך

30.06.19 400 בני נוער 12-18, 6-12נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה פעילות לכל החניכים הבוגרים של תנועות הנוער  תכנית מגדר ומיניות בחינוך הבלתי פורמלי בתשע"חחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב244
החברה הסוכנותית ע"ש פנחס  פעילות העצמה לנערות נמ"ש בתיכון גלילי וכצנלסון ונמ"ש אחה"צ תכנית מגדר ומיניות בחינוך הבלתי פורמלי בתשע"חחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב245

ושושנה ספיר, נוער צעירים 
וקהילה

 בשיתוף החברה הסוכנותית 30.06.19 כ - 60 נערות 12-18, 6-12נוערבתי ספר

30.06.19 כ - 100 יועצות עובדי עירייהבתי ספרנוער צעירים וקהילהקיום כנס יועצותתכנית מגדר במערכת החינוך חוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב246
18-40, 40-62, 62-80, הוריםמרחב עירוני- כלליחינוךקיום 3 הרצאות בנושא מגדר לקהל הרחבתכנית מגדר ומיניות להוריםחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב247

3-6 ,6-12 ,80-120
31.12.19 השתתפות של כ - 160 אנשים בממוצע בכל הרצאה 

18-40, 40-62, 62-80, הוריםמרחב עירוני- כללישח"קקיום הרצאה בנושא חודש הגאווהתכנית מגדר ומיניות להוריםחוסן עירוניקידום החינוךמועצת נשים1752100782משימות אב248
3-6 ,6-12 ,80-120

30.06.19 השתתפות של כ - 40 אנשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב249
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליסדנת "אוטול'ה"העצמת אמהות ויצירת קהילה
80-120

 31.07.19 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב250
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, הוריםמרחב עירוני- כלליקבוצת "אדלר" מסובסדת להוריםהעצמת אמהות ויצירת קהילה
80-120

 31.12.19  תפתח באוקטובר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב251
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליקבוצת תמיכה לנשים בתהליכי פרידההעצמת אמהות ויצירת קהילה
80-120

 31.12.19  תפתח באוקטובר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב252
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללירשות הספורטחסות על פעילות מאמנט- נשים שעוסקות בספורט קבוצתי העצמת נשים בספורט
80-120

 400 נשים 30.06.19 אחת לחודש בין ספטמבר ליוני 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב253
ותרבות

הפעלת תאטרון נשים- במימון משותף עם החברה הסוכנותית והנוער- העצמת אמהות ויצירת קהילה
תיאטרון קהילתי המעלה אחת לשנה הצגה, מפגשים אחת לשבוע

נוער צעירים וקהילה, קליטת 
עליה, החברה הסוכנותית ע"ש 

פנחס ושושנה ספיר

נשים, קהילה מרחב עירוני- כללי
אתיופית

 ,62-80 ,40-62 ,18-40
80-120

 השתתפות של כ - 10 נשים 30.06.19 בעיקר מהקהילה האתיופית 

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

 תוכנית לזכרה של שלי עמרמי ז"ל- במימון משותף עם החברה תכנית מגדר ומיניות בחינוך הבלתי פורמלי בתשע"חחוסן עירונישיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב254
הסוכנותית והנוער- תכנית ליווי ערכית וייחודית  וכוללת מלגה לנערות 

החברה הסוכנותית ע"ש פנחס 
ושושנה ספיר

30.06.19 השתתפות 12 נערות. 10 מפגשים 12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב255
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללימקהלת נשים- הרכב קולאז'- נפגשות מידי שבוע העצמת אמהות ויצירת קהילה
80-120

 31.12.19  השתתפות של כ - 10 נשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב256
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליעמותותדברנה- קבוצת שיח נשי של נשים חילוניות ודתיות העצמת אמהות ויצירת קהילה
80-120

 30.06.19  השתתפות של כ - 20 נשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות אב257
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללימועדון נשות עסקים - מפגש חודשי של נשים עצמאיותהעצמת נשים בעסקים
80-120

 השתתפות של כ - 30 נשים  31.12.19  השתתפות של כ- 300 נשים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות שוטפות258
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליפרסום בעיתונות מקומיתהגדלת מעגל הנשים הנחשף לפעילות 
80-120

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות שוטפות259
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כללישלחת ניוזלטר חודשי לציבור הנשים בעיר הגדלת מעגל הנשים הנחשף לפעילות 
80-120

31.12.19הגדלה של 20% ברישום במהלך השנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות שוטפות260
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליקבלת קהל הנשים ומענה טלפוני /מתן סיוע וייעוץ בנושאים שונים הגדלת מעגל הנשים הנחשף לפעילות 
80-120

5031.12.19 פגישות בשנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמועצת נשים1752100782משימות שוטפות261
ותרבות

18-40, 40-62, 62-80, נשיםמרחב עירוני- כלליניהול קהילת הנשים בפייסבוק הגדלת מעגל הנשים הנחשף לפעילות 
80-120

31.12.19הגדלה של 20% ברישום במהלך השנה 

31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי מועצת נשיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 310 שכר מועצת נשים1752100110משימות שכר וכ"א262
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי מועצת נשיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 50 שעות נוספות1752100130משימות שכר וכ"א263
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מועצת נשיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 50 אחזקת רכב1752100140משימות שכר וכ"א264
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי מועצת נשיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 70 זמניים1752100210משימות שכר וכ"א265

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
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לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
עיריית כפר סבא רואה את התושב במרכז העשייה העירונית והקהילתית. אנו מחויבים למתן שירות מקצועי ואיכותי תוך הקשבה, שקיפות, 
שוויון וחתירה מתמדת לשיפור והתייעלות עירונית למען העיר ותושביה. הערכים המובילים בתפיסת השירות שלנו - קשוב, יעיל, מחויב 

ומצוין.

סובלנות  גילוי   - ובסיומו. הקשבה  המבוצע  בתהליך  התושב  של  עדכונו  תוך  התושב  לצורכי  וזמינים  איכותיים  שירותים  מתן   - מחויבות 
וסבלנות, אמפתיה והאזנה לצורכי התושב תוך קיום שיח מכבד, מבין ואישי. יעילות והתייעלות - הפקת תובנות אירגוניות באמצעות תהליכי 

מדידה ובקרה תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות. מצוינות - בכל פעולה בה אנו נפעל, הרצון להצטיין יהיה כנר לרגלנו.

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
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לשכת סמנכ"ל שירות והסברה

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

31.12.19 פייסבוק- חשיפהל-35 אלף, אינסטגרם- הגדלת חשיפה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקידום ופיתוח פרסום ניו מדיה; פייסבוק ואינסטגרםשירותי דוברות לעירייה והעירניהול ידע בארגוןשיפור השירות 215 תקשורת מקוונת1614000750משימות אב266
31.03.19 יישום לאורך השנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעפיתוח אתר אינטרנט עירוני חדששירותי דוברות לעירייה והעירניהול ידע בארגוןשיפור השירותתקשורת מקוונת1614000750משימות אב267

31.12.19כ- 5 קמפיינים בשנה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימבצעי הסברה וקמפיינים שיפור הדיאלוג עם הציבורניהול ידע בארגוןשיפור השירותתקשורת מקוונת1614000750משימות אב268
הסברה ויחסי 1614000550משימות אב269

ציבור הוצאות
  10 הודעות עיתונות בשבוע, 2 פוסטים ביום ופרסום 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנגשת מידע עירוני לכלל תושבי העיר בפלטפורמות פרסום מגוונתשירותי דוברות לעירייה והעירניהול ידע בארגוןשיפור השירות 800 

שוטף בשלטי חוצות 
יש להרחיב את ההשקעה בנושא זה 31.12.19

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב270
ציבור הוצאות

31.01.19אחת לשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהכנה ויישום תכנית פרסום שנתיתשיפור הדיאלוג עם הציבורשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב271
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאישור פרסומי פעילויות העירייהשיפור הדיאלוג עם הציבורשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב272
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבקרת הפרסוםשיפור הדיאלוג עם הציבורשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב273
ציבור הוצאות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה מתן שירותי פרסום ליחידות העירייה השונותשיפור הדיאלוג עם הציבור

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב274
ציבור הוצאות

31.12.19 אחת לחודש  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה הפקה ופרסום חוברת זמן איכות שיפור הדיאלוג עם הציבורניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב275
ציבור הוצאות

מענה לשאילתות של עיתונאים מהעיתונות המקומית והארצית תוך מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונותניהול ידע בארגוןשיפור השירות
גיבוש אסטרטגיית מענה

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב276
ציבור הוצאות

31.12.19 מקומית - 700 בשנה. ארצית כ - 50 בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה כתיבת הודעות לעיתונות המקומית והארציתמיתוג כפר סבא כעיר ירוקה מובילה ואטרקטיביתניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב277
ציבור הוצאות

31.12.19 חלוקה לכל תושב חדש 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה חידוש, הפקה והפצת קיט תושב חדש במידת הצורךמיתוג כפר סבא כעיר ירוקה מובילה ואטרקטיביתניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב278
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  צילומי תדמית לעיר שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב279
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  כתיבה מקצועית שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות אב280
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום בכל אירועי העירייה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  שירותי צילום מקצועי לאירועים עירוניים שירותי דוברות לעירייה והעירניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות281
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה תחזוקה וקידום תכנים- אתר האינטרנט העירוני שיפור הדיאלוג עם הציבורשיפור השירות

דוברות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות282
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה פיקוח וניהול רכש המדייה בארגוןשיפור הדיאלוג עם הציבורשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות283
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  ניהול ארכיון פרסומים שיפור הדיאלוג עם הציבורניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות284
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום לאורך כל השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה תחזוקת ארכיון כתבות וארכיון תמונותמתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות285
ציבור הוצאות

31.12.19 יישום על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  הפקת חומר שיווקי שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות286
ציבור הוצאות

31.12.19מרחב עירוני- כלליכלל העירייה  רכישת מידע תקשורתי מ"יפעת" שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות287
ציבור הוצאות

31.12.19מרחב עירוני- כלליכלל העירייה  רכישת מדיה / פרסום / הפקות שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות288
ציבור הוצאות

31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה  תשלום עבור מנויים לעיתונים יומיים שירותי דוברות לעירייה והעירשיפור השירות

הסברה ויחסי 1614000550משימות שוטפות289
ציבור הוצאות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19 כ - 20 סרטונים עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה  הפקת סרטוני הסברה לתהליכים ויחידות עירוניות שירותי דוברות לעירייה והעירניהול ידע בארגון

31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר לעובדי דוברותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 510 שכר דוברות1614000110משימות שכר וכ"א290
שעות נוספות 1614000130משימות שכר וכ"א291

דוברות
31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי דוברותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 60 

אחזקת רכב 1614000140משימות שכר וכ"א292
דוברות

31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי דוברותתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 35 

שיתופי פעולה פנים משימות אב293
ארגוניים

תכנית אסטרטגית 
עיר ידידות גיל

סיוע האגף לשירות והסברה במימוש תכנית עיר ידידותית 
גיל

 להפיץ את המידע במגוון דרכים: פירסומים דיגיטליים ומודפסים, 
דחיפת מידע דיגיטלי והטמעת האפליקציה באירועים ציבוריים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

200031.12.19 הורדות ומשתמשים באפליקציה

31.12.19 12 תהליכי תחקור  עובדי עירייהשירות והסברההטמעת תהליכי חניכה ותחקירים במחלקה בלווי מנהלת המוקד העירונישיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןשיפור השירות 12 שונות מוקד1761000780משימות אב294
31.12.19 יישום ברמה השבועית עובדי עירייהשירות והסברהבניה יישום שגרות ניהול על פי מודל ניהול השירות  שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב295
31.12.19 מ85% ל 87% תושבים כללישירות והסברההעלאת רמת השירות בערוץ הטלפוני  )איכות השיחה, אפקטיביות(שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב296
שיתופי פעולה פנים שונות מוקד1761000780משימות אב297

ארגוניים
31.12.19עובדי עירייהכלל העירייה הטמעת תכנת ניהול ידע באגפי העירייהמערכות תומכות שירותניהול ידע בארגון

הפצת מדד חריגה מעמידה בזמני תקן לכלל יחידות העירייה בשיתוף מדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב298
עם מח' שירות

31.12.19אחת לחודש  עובדי עירייהכלל העירייה 

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה

מוקד עירוני
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים שונות מוקד1761000780משימות אב299
ארגוניים

31.12.19ישיבה אחת לחודש עובדי עירייהכלל העירייה שיתוף מנהלים בשיפור תהליכים הקשורים במוקד העירונירתימת המנהלים לתהליך שיפור השירותניהול ידע בארגון

המשך פיתוח מערכת CRM בהובלת אגף המחשוב עבור המוקד מערכות תומכות שירותCRMשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב300
העירוני ומח' שירות

בהובלת אגף מחשוב ומחלקת שירות31.12.19הטמעה בהצלחה במהלך חציון 1 2019עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידע

ניסוח SMS'ים לצורך תקשור מלל רלוונטי לפונה )שאינו "טופל/לא מערכות תומכות שירותשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב301
טופל"(

31.12.19 כSMS 60 0-120תושבים כלליכלל העירייה 

31.12.19להגיע ל 1000 נסקרים0-120תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה ביצוע סקרים טלפונים לאחר סגירת פניותמדידה ובקרת שירותשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב302
31.12.19לפי דרשית הנהנלהעובדי עירייה, תושבים כלליכלל העירייה ביצוע שיחה בהפתעהמדידה ובקרת שירותשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב303
31.12.19אחת לחודש עובדי עירייה, תושבים כלליכלל העירייה ביצוע האזנות בקרה לנציגיםמדידה ובקרת שירותשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב304
31.12.19עובדי עירייה, תושבים כלליבטחון, חירום ובטיחותבניית מערך כוננים להקפצה בזמן חירום בטחון ובטיחותהערכות לחירוםשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב305
 31.01.19  יישום הנוהל 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותבטחון, חירום ובטיחותקבלת והטמעת נוהל טיפול בפניות למוקד בנושא נגישות בשעת חירוםהערכות מוקד 106 הערכות לחירוםבטיחות ונגישותשונות מוקד1761000780משימות אב306
קבלת והטמעת מסמך מרכז של הסדרי הנגישות ממחלקת השירות הערכות מוקד 106 ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותשונות מוקד1761000780משימות אב307

והתעדכנות שוטפת בשינויים בו
 30.06.19 יישום לאורך כל השנה 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותבטחון, חירום ובטיחות, הנדסה

הכשרת צוות המוקד ופניות הציבור בנושא שירות נגיש, מענה לאנשים עם הערכות מוקד 106 ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותשונות מוקד1761000780משימות אב308
מוגבלויות, הסדרי נגישות במבנים, תשתיות אירועים וכו' כולל מצבי חירום

 בשיתוף מחלקת שירות ואגף משאבי אנוש  31.01.19 כמה הכשרות ? אחת בשנה ?0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותשירות והסברה, מש"א והדרכה

 31.12.19 הורדת 30 % מהקריאות 0-120תושבים כלליכלל העירייה פרוייקט 5 האבניםמדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות אב309
31.12.19 רכישה אחת לרבעון עובדי עירייהרכישת ציוד וחומריםעבודה שוטפתשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות310
31.12.19ישיבה  אחת בחודשעובדי עירייהישיבות צוות אחת לחודש התמקצעות נציגי השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות311
31.12.19 יישום ברמה השבועית 0-120תושבים כלליכלל העירייה מעקב אחר נתונים תפעוליים של נציגי שירות מוקד 106התמקצעות נציגי השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות312
הפקת דוחות, בקרה ומעקב שוטף לצורך איתור גורמים ונושאים התמקצעות נציגי השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות313

שכחים לטיפול
31.12.19דו חודשי 0-120תושבים כלליכלל העירייה 

331.12.19 הדרכות שנתיות0-120תושבים כלליכלל העירייה הדרכות וסדנאות למתן כלים להתמודדות בשירות ללקוחות התמקצעות נציגי השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות314
שימור הממשקים עם יחידות הביטחון השונות סיור עירוני, שיטור בטחון ובטיחותהערכות לחירוםשיפור השירותמשימות שוטפות315

עירוני ועוד
בקשרי עבודה יומיומיים וכיום פגישות שבועיות עם אגף 0-120עובדי עירייה, תושבים כלליבטחון, חירום ובטיחות

הביטחון 
סעיף תקציבי של אגף הבטחון31.12.19

סעיף תקציבי של אגף בטחון31.12.19בהתאם למצלמות החדשות שייכנסו0-120עובדי עירייה, תושבים כלליבטחון, חירום ובטיחותהמשך הטמעת העבודה השוטפת עם המצלמות המקושרות למוקדבטחון ובטיחותהערכות לחירוםשיפור השירותמשימות שוטפות316
מוקד ביטחון 1722120110משימות שוטפות317

עירייה
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספים פעילות שוטפת מוקד ביטחון עבודה שוטפת 411 

31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתדריכים מקצועיים לנציגי שירותהתמקצעות נציגי השירותשונות מוקד1761000780משימות שוטפות318
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מוקד עירוניתשלום שכר שוטף 750 שכר מוקד עירוני1761000110משימות שכר וכ"א319
שעות נוספות 1761000130משימות שכר וכ"א320

מוקד
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מוקד עירוניתשלום שכר שוטף 80 

31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מוקד עירוניתשלום שכר שוטף 50 אחזקת רכב1761000140משימות שכר וכ"א321
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר נציגי שירות מוקד עירוניתשלום שכר שוטף 880 שכר מוקדניות1761000210משימות שכר וכ"א322

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

פרסום הצהרת נגישות, הסדרי נגישות ופרטי רכז נגישות למבנים, גנים היערכות כלל יחידות העירייה, נגישות בשירות העירייה, ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות 22 הוצאות אחרות1762000781משימות אב323
ופארקים עירוניים באתר ובמוקד 106 באחריות המחלקות

באחריות המחלקות עצמן 31.12.19 כל מבנה בסייום הנגשה יפורסם באתר העירייה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליהנדסה

היערכות אגף משאבי אנוש והדרכה, נגישות בשירות ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב324
העירייה

־ ביצוע הדרכות העובדים לפי מיפוי, ביצוע רישום ומעקב אחר המש
תתפים בהדרכות 

 31.12.19 כ4 הדרכות לפחותעובדי עירייהמש"א והדרכה

היערכות אגף משאבי אנוש והדרכה, נגישות בשירות ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב325
העירייה

לומדה ייעודית בנושא נגישות בשירות כחלק משרשרת קליטת עובד 
חדש

 אין כרגע לומדה טובה בשוק, מ. משאבי אנוש ממשיכה עובדי עירייהמש"א והדרכה
פיתוח לומדה עם נגישות ישראל גם בשנת 2019  

 31.12.19 

 כולל של ספקים / צד ג' ע"י מחלקת מחשוב  31.12.19  יישום בכל האתרים העירוניים אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע ביצוע בדיקת נגישות בכל האתרים העירוניים, האפליקציות העירוניות  היערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב326
בשנת  

 הנגשת כל האתרים, האפליקציות ונתבי השיחות בבעלות ספקים / צד היערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב327
ג' אשר מקושרים לאתרי העירייה ע"י הגורם האחראי 

 30.06.19  קבלת אישור בכתב מהגורם האחראי אנשים עם מוגבלותמחשוב ומערכות מידע

 משימה ממשיכה  30.06.19  קבלת אישור בכתב מהגורם המקצועי הבודק תושבים כללימחשוב ומערכות מידע הנגשת כלל הטפסים העירוניים המקוונים  היערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב328
 יישום לאחר בחירת אמצעים בשיתוף עם מחלקת שירות אנשים עם מוגבלות, עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידע בדיקות נגישות תוכן טרם צירוף התוכן לאתר העירוני היערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב329

ואגף משאבי אנוש  
 31.12.19 

מחשוב ומערכות מידע, תכנון כתיבה והטמעת נוהל תפעול ותחזוקת אתר נגישהיערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב330
אסטרטגי ושיתופיות

 באחריות אגף מחשוב  06.12.19 אישור סופי של הנוהל0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי

מחשוב ומערכות מידע, תכנון כתיבה והטמעת נוהל תפעול ותחזוקה של נתבי השיחות הנגישיםהיערכות אגף מחשוב, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב331
אסטרטגי ושיתופיות

 באחריות אגף מחשוב  06.12.19 אישור סופי של הנוהל0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי

ריכוז כלל הסדרי הנגישות והתאמות הנגישות הקיימות והמוצעות היערכות מחלקת שירות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב332
בשירותי העירייה והעברתו למוקד 106. עדכון המסמך בשינויים לאורך 

השנה תוך יידוע המוקד העירוני

 31.03.19  עדכון המסמך לאורך כל השנה 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה, הנדסה

 31.03.19 אישור אמנת נגישות עירונית0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליניסוח ואישור אמנת נגישות עירוניתהיערכות מחלקת שירות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב333
הטמעת היבטי נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות באמנת השירות היערכות מחלקת שירות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב334

העירונית
 31.03.19 ליישם עד 0-1202021עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה, הנדסה

 באחריות מחלקת שירות  30.06.19  אישור ניהול סופי ע"י מחלקת שירות 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברהכתיבה והטמעת נוהל עדכון הסדרי נגישות ועדכון באתר ובמוקד 106היערכות מחלקת שירות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב335
בחינת פתרונות אפשריים בנושא הנגשת מידע ותוכן עירוניים בשיתוף היערכות מחלקת שירות, נגישות בשירות העירייהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב336

המחשוב ומשאבי אנוש
מש"א והדרכה, מחשוב 

ומערכות מידע
 31.03.19  הצגת המלצות 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי

כתיבה והטמעת נוהל הנחיות לטיפול ומתן מענה לפניות תושבים עם הערכות מוקד 106, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב337
מוגבלות

 30.06.19  ביצוע באחריות מוקד 106 ופניות הציבור  0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה

 30.06.19  ביצוע באחריות מוקד 106 ופניות הציבור  0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברהכתיבה והטמעת נוהל טיפול בפניות למוקד בנושא נגישות בשעת חירוםהערכות מוקד 106, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב338
קבלה והטמעת מסמך מרכז של הסדרי הנגישות ממחלקת השירות הערכות מוקד 106, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב339

והתעדכנות שוטפת בשינויים בו
 31.12.19  ביצוע באחריות מוקד 106 ופניות הציבור  0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
נגישות בשירות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

הכשרת צוות המוקד ופניות הציבור בנושא שירות נגיש, מענה לאנשים הערכות מוקד 106, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב340
עם מוגבלויות, הסדרי נגישות במבנים, תשתיות אירועים וכו' כולל מצבי 

חירום

ביצוע ההכשרה בשיתוף מחלקת שירות ואגף משאבי 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה, מש"א והדרכה
אנוש

 31.12.19 

כתיבה והטמעת נוהל  נגישות בתחום בינוי / שיפוץ / תחזוקה ורכישת הערכות אגף הנדסה, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב341
מבנים חדשים, לרבות עיצוב פנים וממשקים לרכש

 30.06.19  ביצוע באחריות רכזת נגישות מתו"ס 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליהנדסה

כתיבה והטמעת נוהל פרסום ועדכון הסדרי נגישות בעקבות תיקון / הערכות אגף הנדסה, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב342
שיפוץ או בניה, לרבות הפסקות זמניות בהסדרי נגישות

 30.06.19  ביצוע באחריות רכזת נגישות מתו"ס 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליהנדסה

כתיבה והטמעת נוהל ביצוע שיפורי הנגשה בכל פעילות תחזוקה הערכות אגף הנדסה, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב343
במבנים ומרחבים עירוניים )גנים ציבוריים, פארקים וכו'(

 ביצוע באחריות מח' תכנון, בשיתוף עם מחלקת גנים 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליהנדסה
ונוף תחזוקת מבנים ונגישות מתו"ס 

 30.06.19 

כתיבה והטמעת נהלי עבודה וטפסים לאכיפת נגישות בכל בקשה הערכות אגף הנדסה, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב344
ואישור תכנון חדש

 31.03.19  ביצוע באחריות מחלקת רישוי בניה 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליהנדסה

 תחזוקה שוטפת של המסמך לאורך השנה  31.03.19  עידכון של המסמך לאורך של השנה  0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותבתי ספר, גני ילדיםחינוךריכוז כלל מוסדות ומבני חינוך וסטטוס הנגישות בהם, פרסומם ועדכונם הערכות אגף החינוך, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב345
הכשרת עובדי מוקד טלפוני חיצוני לטיפול ומענה לפניות של אנשים הערכות אגף החינוך, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב346

עם מוגבלות וטיפול בפניות בנוגע לנגישות והתאמות
 31.03.19 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותבתי ספר, גני ילדיםחינוך

כתיבה והטמעת נוהל טיפול ומתן מענה לפניות בנושא התאמות הערכות אגף החינוך, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב347
פרטניות

 ביצוע באחריות מחלקת ילדים בסיכוי  30.06.19  ביצוע באחריות מחלקת ילדים בסיכוי 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותבתי ספר, גני ילדיםחינוך

 31.03.19 בוצע ופורסם באתר העירייה0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישח"קפרסום מערך התמיכה הניתן לאנשים עם מוגבלותהערכות אגף רווחה, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב348
פרסום מידע אודות התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות בשעת הערכות אגף רווחה, נגישות בשירות העירייההערכות לחירוםבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב349

חירום
 31.03.19 פורסם באתר העירייה בסעיף אתר חירום0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישח"ק, בטחון, חירום ובטיחות

 31.03.19 ביצוע באחריות אגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותהיכל התרבות, קרית ספירחברה לתרבות ופנאיהכנת רשימת מוזיאונים וגלריות לרבות שטחים לצורך הגדרת פטורהערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב350
נוער צעירים וקהילה, חברה הטמעת העבודה עם נוהל נגישות באירועים בכל היחידות הרלוונטיותהערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב351

לתרבות ופנאי, רשות הספורט, 
חזות העיר, תחזוקה ותפעול

 כולל החברה לתרבות הפנאי, רשות הספורט, נוער 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותפארק עירוני
וצעירים, פארק עירוני ועוד 

 30.06.19 

כתיבה והטמעת נוהל נגישות במוזיאון  / בגלריות העירוניות: הפקת הערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב352
הקמת תערוכה, שימור ותחזוקת הסדרי נגישות, התאמות נגישות 

בפעילויות המוזאון והגלריות

 30.06.19  ביצוע באחריות אגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותקרית ספירחברה לתרבות ופנאי

קבלת נהלים בנושא תרבות: נגישות חוגים ופעילויות פנאי, נגישות הערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב353
שירותי הדרכה והכשרה, נגישות בסיורים 

 31.03.19  נוהל קיים ופורסם 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי

סקירה וריכוז כלל הגופים והמקומות בהם מתקיימים חוגים ופעילויות הערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב354
פנאי והטמעת נוהל נגישות בנושא

נוער צעירים וקהילה, חברה 
לתרבות ופנאי, רשות הספורט, 

חזות העיר, תחזוקה ותפעול

 כולל החברה לתרבות הפנאי, רשות הספורט,  31.03.19  יישום עד למועד היעד 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותפארק עירוני
נוער וצעירים 

הוצאות שונות 1769000780משימות אב355
שירות

־סקירה וריכוז כלל הגופים בהם ניתנים שירותי הדרכה והכשרה והטמהערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות 100 
עת נוהל נגישות בנושא

נוער צעירים וקהילה, חברה 
לתרבות ופנאי, רשות הספורט, 

חזות העיר, תחזוקה ותפעול

 כולל החברה לתרבות הפנאי, רשות הספורט,  31.03.19  יישום עד למועד היעד 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותפארק עירוני
נוער וצעירים, שיל 

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

סקירה וריכוז כלל הגופים בהם מתקיימים סיורים ופעילויות והטמעת הערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב356
נוהל נגישות בנושא

 כולל החברה לתרבות הפנאי, רשות הספורט,  31.03.19  יישום עד למועד היעד 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותפארק עירוני
נוער וצעירים 

סקירה וריכוז כלל הצרכים הפיזיים והשירותיים בספריה המרכזית הערכות אגף תרבות, נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב357
ושלוחותיה והטמעת נהלי העבודה בנושאים הרלוונטים לספריה

 31.03.19  יישום עד למועד היעד 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותקרית ספירחברה לתרבות ופנאי

 31.12.19  אספקה כנגד בקשות פרטניות 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליכלל העירייה אספקת מערכות שמע לאירועים קטנים ושפת הסימניםכלל היחידות, נגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב358
 31.03.19  רכישת 2 מערכות  0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותהיכל התרבות, קרית ספירחברה לתרבות ופנאירכישת 2 מערכות לאירועים גדולים )במקום שכירות(אירועים, נגישות בשירות העירייהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב359
 לבקשת מנכ"ל  31.12.19 יישום 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותהיכל התרבות, קרית ספירחברה לתרבות ופנאיהשכרת מסך לד לתמלול באור יום*5אירועים, נגישות בשירות העירייהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב360
קביעת סדרי עבודה ונהלים לטיפול באנשים עם מוגבלויות במקרי הערכות אגף בטחון, נגישות בשירות העירייההערכות לחירוםבטיחות ונגישותמשימות אב361

חירום עירוניים 
  ביצוע בשיתוף אגף רווחה  31.03.19 פורסם באתר העירייה בסעיף אתר חירום0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישח"ק, בטחון, חירום ובטיחות

בטיחות בהקשר נגישות - למידה והכנת תכנית עבודה להדרכת הגורמים הערכות אגף בטחון, נגישות בשירות העירייההערכות לחירוםבטיחות ונגישותמשימות אב362
העירוניים הרלוונטים

 30.06.19 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות

הטמעת ההתייחסות לחובות ודרישות הנגישות בכל ההסכמים הערכות לשכה משפטית, נגישות בשירות העירייהבטיחות ונגישותמשימות אב363
והמכרזים

 לביצוע בכל חוזה / מכרז  31.03.19 בוצע0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותהלשכה המשפטית

הנגשת השירות לחלוקת תווי חניה כולל פרסום מידע אודות השירות הערכות מחלקת פיקוח ואכיפה, נגישות בשירות העירייהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות אב364
והנחיות לתושב

 30.06.19 יישום עד למועד היעד0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה 

 31.12.19 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותכלל העירייה רכישות והתקשרויות בנושא הנגשת השירותהיערכות כלל יחידות העירייהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות שכר וכ"א365
מש"א והדרכה, מחשוב איתור, מינוי והדרכת עורכי תוכן עירוני מונגש היערכות אגף משאבי אנוש והדרכהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות שכר וכ"א366

ומערכות מידע
בשיתוף מחלקת שירות ואגף מחשוב 31.12.19 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלות

 שמירה על העסקת אחוז עובדים עם מוגבלויות 0-120עובדי עירייה, אנשים עם מוגבלותמש"א והדרכהמינוי והדרכת ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בעירייההיערכות אגף משאבי אנוש והדרכהבטיחות ונגישותהוצאות אחרות1762000781משימות שכר וכ"א367
כמתחייב בחוק 

בוצע- מונתה יעל רודוי 01.03.19 

הוצאות שונות 1769000780משימות אב368
שירות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19פעמיים בשנה עובדי עירייהכלל העירייה תחרות "שירות יוצא דופן" פעמיים בשנהשירות עם משמעות

הוצאות שונות 1769000780משימות אב369
שירות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19קיום 12 תחכימוניםעובדי עירייהכלל העירייה קיום תחכימונים רתימת המנהלים לתהליך שיפור השירותניהול ידע בארגון

31.12.19אחת לשבועעובדי עירייהכלל העירייה פרסום מדד טלפוני שבועי ליחידות העירייהמדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 פרסום1762000550משימות אב370
פרסום תעודות שירות חודשיות לאגפים איכות סביבה, מערך שירות מדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירותפרסום1762000550משימות אב371

הפנים, הנדסה וגני ילדים
31.12.19אחת לחודשעובדי עירייהכלל העירייה 

הוצאות שונות 1769000780משימות אב372
שירות

331.12.19 פעמים בשנהעובדי עירייהכלל העירייה ביצוע מדידה באמצעות לקוח סמוי מדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה

שירות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

הוצאות שונות 1769000780משימות אב373
שירות

31.12.19אחת לשבועעובדי עירייהכלל העירייה הוצאת דוחות משימה אפשריתמדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הוצאות שונות 1769000780משימות אב374
שירות

31.12.19על בסיס יום יומיתושבים כלליטיוב מאגר נתונים של תושבי העירשיפור השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הוצאות שונות 1769000780משימות אב375
שירות

מחשוב ומערכות מידע, חינוך, בחינת אפשרות להקמת "תיק תושב"שיפור השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות
חברה לתרבות ופנאי

31.12.19מבוסס על שיתוף פעולה עם אגף מחשובתושבים כללי

הוצאות שונות 1769000780משימות אב376
שירות

מחשוב ומערכות מידע, חינוך, הטמעת מערכת CRM בחינוך, מרכז שירות, צהרונים, מנויים, שיפור השירותCRMשיפור השירות
חברה לתרבות ופנאי

יישום ההטמעה ביתרת האגפים המצויינים בתאור תושבים כללי, עובדי עירייה
המשימה 

30.06.19

הוצאות שונות 1769000780משימות אב377
שירות

31.12.19שיפור התהליכים המשותף להכנסות ולהנדסהעובדי עירייההנדסה, מנהל כספים, הכנסותמרכז שירות אגפי הנדסה והכנסות והטמעת תהליכי העבודהשיפור השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הוצאות שונות 1769000780משימות אב378
שירות

שיפור תהליכי עבודה ותשתיות במוקדי שירות:  מרכז תרבות, פיקוח שיפור השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות
ואכיפה

פיקוח ואכיפה , חברה לתרבות 
ופנאי

30.06.19מענה ל - 90% מהשיחותעובדי עירייה

הוצאות שונות 1769000780משימות אב379
שירות

30.06.19עליה ל - 72%תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה שיפור עמידה בזמני תקן במענה לפניות בנושא שירות פניות הציבורשיפור השירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות

הוצאות שונות 1769000780משימות אב380
שירות

ביצוע סקר שביעות רצון לאחר מתן שירות במוקד ובחינת אפשרות מדידה ובקרת שירותניהול ידע בארגוןשיפור השירות
הרחבה ליחידות נוספות

31.12.19ביצוע תלוי חיבור  היחידות ל - CRM תושבים כללי, עובדי עירייהכלל העירייה 

־הכשרות והשת1761000520משימות אב381
למויות

31.12.19קיום סדנא בכל רבעון לאגף. עובדי עירייהכלל העירייה קיום סדנה לנותני שירות פרונטליהכשרות וסדנאותניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 

־הכשרות והשת1761000520משימות אב382
למויות

קיום סדנת כתיבה שירותית לנציגים מהאגפים, מנהלות לשכה, צוות הכשרות וסדנאותניהול ידע בארגוןשיפור השירות
דוברות

331.01.19 מחזוריםעובדי עירייהכלל העירייה 

הוצאות שונות 1769000780משימות שוטפות383
שירות

כיבוד, פרחים, אירועים קטנים, רווחת הפרט עובדים, לקוח סמוי , פרס שירות אופטימלי לתושבי ומבקרי העירשיפור השירות
"שירות יוצא דופן"

 2 מבדקי לקוח סמוי רבעוני והענקת פרס שירות יוצא עובדי עירייהכלל העירייה 
דופן -תחרות 1  

31.12.19

שכר מנהל שירות 1762000110משימות שכר וכ"א384
וקהילה

31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי אגף שירות והסברהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 890 

31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אגף שירות והסברהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 120 שעות נוספות1762000130משימות שכר וכ"א385
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי אגף שירות והסברהתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 110 אחזקת רכב1762000140משימות שכר וכ"א386

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב387
וקהילה

 הטמעת תהליכי השיתוף בהתאם לתכנית שנקבעה 0-120כלל העירייה הגדלת תהליכי שיתוף ציבור באגפים השוניםיידוע, דיאלוג ושיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטותניהול ידע בארגוןשיפור השירות 50 
מראש  

31.12.19

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב388
וקהילה

31.12.19 השתתפות של רפרנט אחד מכל אגפי הקהילה והשירות 0-120עובדי עירייהכלל העירייה  מינוי והכשרה של רפרנטים בנושא שיתוף ציבור בכלל אגפי העירייה  מענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבאניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב389
וקהילה

31.12.19 שימוש ב5*4 שעות ייעוץ 0-120עובדי עירייהכלל העירייה  בניית סל שעות ייעוץ לטובת תחום היידוע ושיתוף הציבור  מענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבאחדשנות ויזמות

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה

שיתוף ציבור
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב390
וקהילה

 הצגה חצי שנתית של כלל האגפים מול מועצת העיר בנושא שיתוף מענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבאחדשנות ויזמות
ציבור ייחודי לאגף 

31.12.19 ביצוע ביוני 2019 0-120עובדי עירייהכלל העירייה 

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב391
וקהילה

31.12.19 סיור בונוס למחלקה המנצחת  0-120עובדי עירייהכלל העירייה  מיסוד תחרות "המחלקה המשתפת"  מענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבאניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב392
וקהילה

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

 31.12.19  קיום הרצאה אחת בשנה  0-120עובדי עירייהכלל העירייה הרצאה בנושא שיתוף ציבור ומשמעות המושגמענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבא

שיתוף ציבור 1762000780משימות אב393
וקהילה

תכנית אסטרטגית שיפור השירות
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישישח"קהמשך ליווימענה אופטימלי על צורכי תושבי העיר כפר סבא
80-120

 31.12.19 כ- 60 תושבים

שיתוף ציבור 1762000780משימות שוטפות394
וקהילה

31.12.19עובדי עירייהחינוךשיתוף ציבור בנושא שירותי יול"א וצהרוניםמפגשי יידוע ציבור בנושאי חינוךשיפור השירות

אחת לשבועיים לערך ע"י עו"ד המגיע לסניף ומקבל את 0-120תושבים כללימתן ייעוץ משפטיהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב395
הפונים עפ"י תאום מראש(.

 31.12.19 

 31.12.19 בהתאם לצורך הדיירם0-120תושבים כלליכנס ועדי בתיםהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב396
היה ולא הגיעו הצדדים להסדר ולהבנות, מעמידה 0-120תושבים כלליייצוג משפטיהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב397

ה.א.ת.ד  לנציגי הבתים עו"ד ייצוגי בתעריף מוזל המייצג 
את וועדי הבתים  בבתי המשפט השלום ואצל המפקחת 

על המקרקעין שלה הסמכות בנושאי בתים משותפים

 31.12.19 

לבנינים החדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם 0-120תושבים כללישנת בדקהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב398
מעניקה האגודה לתרבות הדיור בדיקה חינם של כל 
המרכיבים ברכוש המשותף ע"י מהנדס בניין מוסמך 
מטעמה. חוות דעתו המקצועית תועבר ע"י הנציגות 

לקבלן המבצע לתיקון הליקויים שנתגלו.

 31.12.19 

 ייעוץ הניתן ע"י מהנדס/הנדסאי מוסמך הנותן חוות 0-120תושבים כלליהנדסהייעוץ הנדסי הגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב399
דעת בנושאים הנתונים במחלקת כגון בעיות רטיבות  

ברכוש המשותף איטום גג לקוי וכל נושא אחר שבו יש 
צורך בהתערבות אוביקטיבית של מהנדס.

 31.12.19 

שיתופי פעולה פנים משימות אב400
ארגוניים

בנינים הזקוקים לחוות דעת של מהנדס הקבילה לבית 0-120תושבים כלליחוות דעת הנדסית לבית משפט הגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיור
משפט בנושאים כגון מחלקות בין קבלנים בבתים חדשים 

ובין הוועד בקבלת הרכוש המשותף יכולים לקבלה 
בתעריף מוזל.

 31.12.19 

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה

תרבות הדיור
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב401
ארגוניים

האגודה תסייע לוועדי הבתים בהכנת כתב כמויות 0-120תושבים כלליהנדסהכתב כמויות לשפוץ בתיםהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיור
המהווה מפרט טכני לשפוץ בעלות נמוכה.

 31.12.19 

האגודה לתרבות הדיור מסייעת לנציגויות הבתים בטיפול 0-120תושבים כלליהנדסהתמ"א 38 חיזוק מבנים נגד רעידות אדמההגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב402
ובמתן הנחיות בכל הקשור לביצוע חיזוק מבנים נגד 

רעידות אדמה, תוספות בנייה והרחבות עפ"י תמ"א 38 . 
הסיוע כולל ייעוץ משפטי, ייעוץ הנדסי ייעוץ אדריכלי וכל 

זאת בתעריף מוזל.

 31.12.19 

 31.12.19 מענה מקיף ומקצועי0-120תושבים כלליגישור בנושא סכסוכי שכניםהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב403
 01.03.19 שימור והגדלת  החברים באגודה0-120תושבים כלליהנדסהפרסום חוצות+דוור ברדיו  פרסום בעיתונותהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב404
קיום ערב עם נציגות של מנהל המחוז +יועץ משפטי של 0-120תושבים כלליערב שאלות ותשובותהגדלת השירותים שמעניקה האגודה לתרבות הדיורשיפור השירותמשימות אב405

האגודה
 01.04.19 

לשכת סמנכ"ל שירות והסברה
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מנהל כספים
מנהל הכספים אחראי על ניהול המערך הכספי של העירייה כולל הכנסות, הוצאות ותקציב, ופועל לאורם של ערכי הארגון: שירותיות, 
מקצועיות, אחריות וחדשנות תוך חתירה למצוינות, סינרגיה ועבודת צוות. זאת במטרה להוביל ולקיים את פעולת ותוכנית עבודת 
העירייה, למען שגשוגה כעיר איכותית, מובילה בשרון, במחויבות לקיימות, בחיזוק ערכי קהילה, חברה תרבות, חינוך, ואיכות הסביבה, 

תוך הקניית חוסן כלכלי.

מנהל כספים
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מנהל כספים

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

30.06.19יישום החלטות הוועדה 0-120תושבים כלליעמותותאישור תבחינים לתמיכות בעמותות בעירחלוקת תמיכות לעמותות הפועלות בעירניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב406
31.12.19קבלת אישור התמיכות0-120עמותותכלל העירייה ניהול הבקשות המוגשות לקבלת תמיכה עד לאישורן הסופיחלוקת תמיכות לעמותות הפועלות בעירניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב407
31.12.19בניית תשתית לפיילוט ראשוניכלל העירייה שיפור מערכת תמיכות מקוונתשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב408
עמותות, חינוך, שח"ק, בטחון, ניהול ועדת תמיכותחלוקת תמיכות לעמותות הפועלות בעירניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב409

חירום ובטיחות, רשות הספורט, 
תרבות תורנית

ניהול תקין של התמיכות וחלוקה בהתאם לתנאים 0-120עמותות, תושבים
מוגדרים

31.12.19

31.08.19מתן אישור0-120עמותות, תושביםעמותותאישור תבחינים לתמיכות במועצהסיוע לעמותות הפועלות בעירשיפור השירותמשימות אב410
עמותות, חינוך, שח"ק, בטחון, אישור סכומי תמיכות לתשלוםסיוע לעמותות הפועלות בעירשיפור השירותמשימות אב411

חירום ובטיחות, רשות הספורט, 
תרבות תורנית

31.12.19מתן אישור0-120עמותות, תושבים

31.12.19בקרה והוצאת סיכום אחת לשנה עמותותבקרת עומק על ניצול כספי התמיכה שלשמה ניתנה בקרב העמותותשימוש נאות בכספי התמיכהניהול ידע בארגוןשיפור השירות 125 יועצים1621000750משימות אב412
חיזוק האיתנות משימות אב413

הפיננסית
31.03.19עמידה בלו"זכלל העירייה רישום פקודות וביצוע התאמות לטובת סגירת ספרי הנה"ח 2018רישום נאות של פעולות העיריהניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות אב414
הפיננסית

30.09.19עמידה בלו"זכלל העירייה הגשת דוח כספי שנתי מבוקרהתנהלות תקינה עפי חוקניהול ידע בארגון

31.12.19עמידה בלו"ז של חודשיים לאחר רבעוןכלל העירייה הגשת דו"חות רבעונייםהתנהלות תקינה עפי חוקניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב415
30.09.19עמידה בלו"זכלל העירייה העברת נתונים למבקר משרד הפנים לטובת הוצאת דו"ח מפורטהתנהלות תקינה עפי חוקניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב416
חיזוק האיתנות משימות אב417

הפיננסית
31.12.19הגדלת ההכנסות משנה לשנהכלל העירייה ניהול ותפעול מערכת הגשת קולות קוראים- מרכבההרחבת מקור ההכנסותניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות אב418
הפיננסית

31.12.19יעד ארגוני של 120 קולות קוראיםכלל העירייה איתור קולות קוראים ומקורות הכנסה נוספיםהרחבת מקור ההכנסותניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות אב419
הפיננסית

מעקב שוטף אחר ערבויות על מנת לשמור עליהן בתוקף, הארכה/ניהול מערך הערבויותניהול ידע בארגון
שחרור ערבויות

31.12.19וידוא תוקף וטיפול מלא בהארכות במידת הצורךכלל העירייה 

שיתופי פעולה פנים משימות אב420
ארגוניים

31.12.19מתן שירות פנים ארגוני באופן שוטף בהתאם לדרישותכלל העירייה ליווי אגפי העירייה ותאגידים העירוניים בתחום הפיננסימתן שירות והדרכה מקצועיתניהול ידע בארגון

31.12.19בניית תשתית לפיילוט ראשוניכלל העירייה הטמעת תהליך חוזים בצורה ממוחשבתשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב421
31.12.19בניית תשתית לפיילוט ראשוניכלל העירייה אישור חשבוניות בצורה ממוחשבתשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב422
כלל העירייה , מחשוב ומערכות הרחבת שימוש בפורטל ספקיםשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב423

מידע
31.12.19בניית תשתית לפיילוט ראשוני

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות424
ארגוניים

31.12.19יישום פעילות שנתית שוטפתכלל העירייה אישור חשבונות ספקים וקבלניםהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהניהול ידע בארגון

הנהלת חשבונות



109עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  108

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות425
ארגוניים

31.12.19יישום פעילות שנתית שוטפתכלל העירייה קליטת התקשרויות בחוזיםהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות שוטפות426
הפיננסית

31.12.19יישום פעילות שנתית שוטפתכלל העירייה התאמות וניתוחי של כרטיסי חו"ז ספקים, רשויות ומשרדי ממשלההתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות שוטפות427
הפיננסית

31.12.19יישום פעילות שנתית שוטפתכלל העירייה ביצוע התאמות בנקיםהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהניהול ידע בארגון

31.12.19יישום פעילות שנתית שוטפתכלל העירייה תשלומים לספקים. זכאים, שכר ומלוותהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות428
31.12.19יישום פעילות לאורך השנה ובהתאם לצרכים המועליםכלל העירייה שמירה על ניהול מקצועי ושיתופי הפעולה עם חשבי האגפים בארגוןהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינהשיפור השירותמשימות שוטפות429
שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות430

ארגוניים
31.12.19גיבוי מלא בהעדרותכלל העירייה מילוי מקום הגזבר בהעדרוהתנהלות כספית פנים ארגונית תקינה

חיזוק האיתנות יועצים1621000750משימות שוטפות431
הפיננסית

הפחתת תשלום בביקורת מס הכנסה עבור רכבי מאגר. תחזוקה ותפעולביצוע ביקורת בחניון העירייההתנהלות תקינה של רכבי מאגר
ביצוע 4 ביקורות בשנה

31.12.19

31.12.19עובדי עירייהתשלום ביטוחתשלום ביטוח שוטף 5 ביטוח1621000440משימות שוטפות432
31.12.19עובדי עירייההחלפה ותיקון ציוד לפי צורךשימור סביבת עבודה 2 ריהוט ואחזקתו1621000450משימות שוטפות433
31.12.19עובדי עירייהתפעול שוטף של פעילות מנהל כספיםקידום ותפעול מנהל כספים 15 הדפסות1621000470משימות שוטפות434
הגזברות אירוח 1621000511משימות שוטפות435

וכיבוד
31.12.19פעילות שוטפתכיבוד לועדות וישיבות 4 

31.12.19תפעול שוטף של פעילות מנהל כספיםקידום ותפעול מנהל כספים 2 הוצאות משרדיות1621000560משימות שוטפות436
גזברות הוצאות 1621000780משימות שוטפות437

אחרות
31.12.19תפעול שוטף של פעילות מנהל כספיםקידום ותפעול מנהל כספים 10 

31.12.19תפעול שוטף של פעילות מנהל כספיםקידום ותפעול מנהל כספים 2 רכישות מיוחדות1621000930משימות שוטפות438
הוצאות מחשב 1621000570משימות שוטפות439

לתכניות כספי
31.12.19תפעול שוטף של פעילות מנהל כספיםקידום ותפעול מנהל כספים 930 

31.12.19עובדי עירייהתשלום שעות נוספות תשלום שכר שוטף 270 שעות נוספות1621000130משימות שכר וכ"א440
31.12.19עובדי עירייהתשלום אחזקת רכב עובדי מנהל כספיםתשלום אחזקת רכב 310 אחזקת רכב1621000140משימות שכר וכ"א441
משכורת ושכר 1621000110משימות שכר וכ"א442

משולבי
31.12.19גיוס וקליטה מוצלחתמש"א והדרכהגיוס קליטה של שני עובדים חדשים למחלקה )תחליף ליוצאים לפנסיה(שיפור ביצועים ומתן שירותים מקצועייםשיפור השירות 4,130 

שיפוץ/שינוי סביבת העבודה וחזות המחלקה לקבלת שינוי סביבת העבודה במחלקת הנהלת חשבונות לאור המצב הקייםשיפור ביצועים ומתן שירותים מקצועייםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות שכר וכ"א443
קהל

31.12.19

מנהל כספים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב444
ארגוניים

62-80, עובדי עירייהמש"א והדרכההכנת משכורות ל550 פנסיונריםשירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
80-120

100%31.12.19 העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגים

שיתופי פעולה פנים משימות אב445
ארגוניים

62-80, עובדי עירייהמש"א והדרכההכנת משכורות ל500 מורים וגננות עובדי עירייהשירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
80-120

100%31.12.19 העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגים

שיתופי פעולה פנים משימות אב446
ארגוניים

100%31.12.19 העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגיםעובדי עירייהמש"א והדרכה הכנת שכר על פי דיווח חודשי ל 950 עובדים יומיים/שעתייםשירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים

שיתופי פעולה פנים משימות אב447
ארגוניים

100% העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגים. 1500 עובדי עירייהמש"א והדרכההכנת שכר חודשי ל-1500 עובדי עירייה שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
עובדים

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב448
ארגוניים

100% העברת שכר חודשי על פי חוק ללא חריגים. 20 עובדי עירייהמש"א והדרכההכנת שכר ל-20 עובדי חברת ספירשירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
עובדי חברת ספיר

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב449
ארגוניים

הטמעה ובקרה של יישום הסכמים קיבוציים  והסכמים חוקיים בנושאי שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפיםניהול ידע בארגון
שכר במערכות השכר בעירייה  

100%31.12.19 הטמעה במערכות השכרעובדי עירייהמש"א והדרכה

שיתופי פעולה פנים משימות אב450
ארגוניים

31.12.19 100% יישום מש"א והדרכהטיפול ובקרה בהפרשה לשלטונות המס: מס הכנסה וביטוח לאומי שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים

שיתופי פעולה פנים משימות אב451
ארגוניים

הכנת דוחות למשרדים ממשלתיים; משרד האוצר ומשרד הפנים כולל שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
דוחות למאזן

מתן הסבר מהיר ותקין באשר ל"חריגות לכאורה" מש"א והדרכה
באמצעות הכנת תיק עובד על פי דרישות משרד האוצר 

תוך חודש 

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב452
ארגוניים

טיפול ובקרה באמצעות חברת SMARTI בהפרשות סוציאליות, קרנות שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
פנסיה ביטוח מנהלים קרן השתלמות, קופת גמל החזר הוצאות

טיפול והעברה שוטפת של ההפרשות הנדרשות לעובד עובדי עירייה
חדש ועובד קיים המקש לשנות את תנאיו

31.12.19)SMARTI גורם חוץ )חברת

שיתופי פעולה פנים משימות אב453
ארגוניים

טיפול מלא מפנייה ראשונה של צוותי ההוראה לפתיחת עובדי עירייהבתי ספרחינוךטיפול בקרנות השתלמות של צוותי ההוראה בתיכונייםשירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
הקופה ועד הפרשה חודשית לקרן הרלבנטית עד שלושה 

חודשים 

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב454
ארגוניים

הכנת דוח עלויות שכר חודשי על פי דרישת מוסדות התומכות שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
בפעילויות הרשות

ביצוע בהתאם לבקשה כל סוף רבעון  על פי פורמט עובדי עירייהכלל העירייה 
מבוקש של המשרד שמעביר כספים לרשות )כגון עיר 

ללא אלימות, נוער וקהילה, חינוך וכו'(

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב455
ארגוניים

הכנת דוח חודשי שוטף ומצטבר הכולל את עלויות השכר הכלליות של שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
האגף 

הכנת דוח אחת לחודש , העברת הדוח טחת לחודש לכל עובדי עירייהכלל העירייה 
חשבי האגפים

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב456
ארגוניים

קליטת עובד ובקרה - הגדרת דירוג )על פי הסכם קיבוצי(, חלקיות שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
משרה, תנאי העסקה כוללים של העובד בהתאם לחוזה שסוכם עם 

משאבי אנוש

קליטה והעברת שכר בהתאם למסוכם מייד עם מועד עובדי עירייהמש"א והדרכה
כניסתו של העובד לתפקיד

31.12.19

מנהל כספים
שכר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה פנים משימות אב457
ארגוניים

העברה ועדכון טופס 101 לכלל עובדי העיריה על פי עובדי עירייהעדכון טופס 101 ותאומי מס על פי דרישות מס הכנסה שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
דרישות מס הכנסה אחת לשנה 

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב458
ארגוניים

ליווי העובד בכל נושא מיסוי ומשיכת כספים הקשורים לפיצויים הכנת שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים
טופס 161 הכולל את הסכומים הנצברים בקופה 

קבלת פיצויים המגיעים לעובד על פי חוק כולל ליווי על עובדי עירייהמש"א והדרכה
פי צורך

31.12.19

הטמעה ובקרה של מערכת נוכחות תקינה הכוללת מסגרת שעות עבודה שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב459
בגני ילדים )מערכת מל"מ /סנסורי(, וסייעות חונכות ורפואיות )סייעות 

שילוב( מערכת "סנסורי"

100%31.12.19 הטמעה ויישום המערכת  של כל 1000 העובדותעובדי עירייהחינוך, מחשוב ומערכות מידע

 סיום שלב א / סריקת טפסי 161 + תיקי מורים כ500 עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעסריקת טפסי 161 ותיקי עובדים לכלל עובדי העייריהשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב460
תיקים עד סוף השנה 

31.12.19

ממוצע של 400 פניות בחודש 90%31.12.19 מענה לפניות עובדי עירייהשירות והסברהתיעוד פניות ומענה לעובדים במערכת CRM שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהCRMחדשנות ויזמותמשימות אב461
מודול מורים בתי ספר תיכון  -הטמעת שימוש מלא בתוכנה שהותקנה שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב462

בתוך המערכת הבית ספרית המיועדת לתיעוד מערכת השעות והשיבוץ 
הכיתתי ותשלום שכר כנגזרת

 הטמעה מלאה בוצעה ב2018 בחמישה בתי 31.12.19הטמעה מלאה בשני בתי הספר הנותריםעובדי עירייהבתי ספרחינוך
ספר 

קבלת קהל  פרונטלי פעמיים בשבוע יום שלישי מ-16:00 עד 18:30 שיפור השירות הפנים ארגוניחדשנות ויזמותמשימות אב463
ויום רביעי מ 9:00 עד 11:00

 זמינות מלאה ומתן 100% שירות לקהל העובדים בשעות עובדי עירייהכלל העירייה 
שהוקצו לכך

31.12.19

 זמינות מלאה ומתן 100% שירות לקהל העובדים בשעות עובדי עירייהמענה טלפוני ימים א,ב,ג מ-09:00-11:00שיפור השירות הפנים ארגוניחדשנות ויזמותמשימות אב464
שהוקצו לכך

31.12.19

שיתופי פעולה פנים משימות אב465
ארגוניים

 זמינות מלאה ומאה אחוז מענה פרונטלי בתוך מרכז עובדי עירייהמש"א והדרכה, חינוךמענה צוות משאבי אנוש גני ילדים ושכרשיפור השירות הפנים ארגוני
שירות שהוקצה לטובת עובדי גני ילדים

31.12.19

הטמעה ובקרה של מודול תשלום אחזקת רכב וביטוח רכב לעובדים שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב466
זכאים 

מאה אחוז הטמעה ויישום של פעילות המודול ואפס עובדי עירייהאחר
חריגות

בשיתוף המל"מ31.12.19

מילוי טופס 101 דיגיטלי של עוד 1000 עובדים )כיום עובדי עירייהשירות והסברהמילוי טופס 101 דיגיטלי שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב467
מילאו 500 עובדים(

בשיתוף המל"מ31.12.19

הפצת שימוש באפלקיציה קיימת מל"מ המשקפת את נתוני השכר שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב468
לכלל עובדי הארגון

בבדיקה מול מל"מ אם ניתן לזהות את מס' 31.12.19הגדלת אחוז המשתמשים באפליקציה עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידע
הכניסות של עובדי כ"ס

שיתופי פעולה פנים משימות אב469
ארגוניים

באמצעות חשבי האגפים 30.11.19 סיום הכנת התקציב לא יאוחר מנובמבר 2019עובדי עירייהכלל העירייה הכנת תקציב שכר שוטף 2020הכנת תקציב שכר

חברה מתפעלת 1093000754משימות שוטפות470
שכר

סליקה ובקרת סליקה על כל תשלומי הקרנות פנסיה גמל והשתלמות שירות תקין על פי חוק לעובדי העירייה ולמנהל האגפים 66 
לכלל עובדי העירייה

31.12.19מש"א והדרכה

כלל העירייה , מחשוב ומערכות הכנסת מערכת לניהול הצעות מחיר שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב471
מידע

31.12.19בניית תשתית לפיילוט ראשוני

מנהל כספים

רכש
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב472
חינוך

חזות העיר, מחשוב ומערכות שותפה בהערכות לתכנת האינונטר 
מידע, תחזוקה ותפעול

31.08.19בניית תשתית לתכנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

חיזוק האיתנות משימות אב473
הפיננסית

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות ניהול ידע בארגון
חינוך

31.08.19אישור לאחר וידוא מנהל תקין של הגשת מרכזים עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה בחינת  כל מכרזי העיריה בכלל ובנושאי רכש בעירייה בפרט

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות ניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב474
חינוך

31.08.19סיום הטמעת מערכת, הגשת מכרזיםמחשוב ומערכות מידעהנגשת כל נושא מכרזי ספקים באמצעות אתר האינטרנט

שיתופי פעולה פנים משימות אב475
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

31.08.19הצטיידות עבור 6 כיתות6-12ילדיםבתי ספרחינוךהצטיידות בית ספר יצחק שדה

שיתופי פעולה פנים משימות אב476
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.08.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרחינוךהצטיידות בית ספר שילה - הרחבה

שיתופי פעולה פנים משימות אב477
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות בית ספר  גוונים - שתי קומות וספריה

שיתופי פעולה פנים משימות אב478
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.08.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות בית ספר חב"ד - 2 כיתות

שיתופי פעולה פנים משימות אב479
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות בית ספר לאה גולדברג - קומה נוספת 

שיתופי פעולה פנים משימות אב480
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוך הצטיידות בית ספר יצחק שדה - בנייה של 4 כיתות מעל מבנה מנהלה

שיתופי פעולה פנים משימות אב481
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות בית ספר שי עגנון - הרחבת בית הספר

שיתופי פעולה פנים משימות אב482
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות בית ספר רחל המשוררת - הרחבת בית הספר

שיתופי פעולה פנים משימות אב483
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיות
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה3-6ילדיםגני ילדיםהחברה הכלכלית, הנדסה, חינוךהצטיידות גן גלבוע - מבנה חדש 

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךמשימות אב484
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12ילדיםבתי ספרחינוךהצטיידות בתי ספר

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב485
חינוך

חינוך, חזות העיר, תחזוקה רכישה ואספקה של מזגנים
ותפעול

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספר

שיתופי פעולה פנים משימות אב486
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות 
חינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתחזוקה ותפעולתפעול ליסינג רכב

שיתופי פעולה פנים משימות אב487
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות 
חינוך

שיפור וקיצור תהליך העבודה מול אגף המחשוב בנושא רכש וניהול 
מלאי

יעול וביצוע תהליך משותף באופן מתכלל יחד עם עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידע
האינונטר

 31.06.19 

שיתופי פעולה פנים  145 שירותי ארכיב1613000750משימות אב488
ארגוניים

מענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות ניהול ידע בארגון
חינוך

 31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה שירותי ארכיב

מנהל כספים



117עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  116

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

רכש, אספקה, הצטיידות, מכרזים והתקשרויות עבור  700 שכר1621400110משימות שכר וכ"א489
מוסדות העירייה ומוסדות החינוך

מנהל כספים, חינוך, כלל תשלום שכר עובדי מחלקת רכש ומכרזים
העירייה 

3-6, 6-12, עובדי עירייהבתי ספר, גני ילדים
12-18

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת רכש ומכרזיםתשלום שכר שוטף 80 שעות נוספות1621400130משימות שכר וכ"א490
אחזקת רכב 1621400140משימות שכר וכ"א491

עובדים
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת רכש ומכרזיםתשלום אחזקת רכב 65 

רכש, אספקה, הצטיידות, מכרזים והתקשרויות עבור  85 חשמל רכש1621400430משימות שכר וכ"א492
מוסדות העירייה ומוסדות החינוך

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום עבור חשמל משרדי מחלקת רכש ומכרזים

חיזוק האיתנות משימות אב493
הפיננסית

ניהול ובקרה על סעיפי תקציב בקישור למשימות שהוגדרו בתכנית עמידה ביעדים תקציבייםניהול ידע בארגון
העבודה

31.12.19איזון בסוף שנהעובדי עירייהכלל העירייה 

חיזוק האיתנות משימות אב494
הפיננסית

ביצוע תחשיבים כלכליים, בקרות וצפי לשינויים לשנה עוקבת כולל בניית תקציב 2020ניהול ידע בארגון
בדיקת השפעות חיצוניות ופנימיות לטובת בניית התקציב וניתוח 

שינויים

30.09.19טבלת הצעת תקציב מאוזןעובדי עירייהכלל העירייה 

חיזוק האיתנות משימות שוטפות495
הפיננסית

31.12.19ישיבה אחת לחודש עם חשבי האגפיםעובדי עירייהכלל העירייה ביצוע בקרות חודשיות על סעיפי התקציבניהול תקציבי מיטבי של סעיפי תקציב ארגוןניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות שוטפות496
הפיננסית

מניעת תביעות משפטיות וגביה נכונה של היטלים, מניעת תושבים כלליכלל העירייה חישוב התעריף החדש בהתאם לשינוי המדדעדכון שוטף של תעריפי אגרות והטליםניהול ידע בארגון
תביעות משפטיות וגביה נכונה של היטלים

פעם בחודש בין אמצע לסוף החודש31.12.19

חיזוק האיתנות משימות שוטפות497
הפיננסית

31.12.19פרויקטים חדשיםעובדי עירייהכלל העירייה חישוב פיננסי של פרויקטים חדשים או מתחדשיםבדיקות כדאיות תקצוב פרויקטים ואישור תכנית עסקיתניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות שוטפות498
הפיננסית

מחשוב ומערכות מידע, בטחון, עבודות חשבות עבור אגפים ללא חשביםשמירה על איזון תקציביניהול ידע בארגון
חירום ובטיחות, תרבות תורנית

31.12.19עמידה בתקציבעובדי עירייה

חיזוק האיתנות משימות שוטפות499
הפיננסית

31.12.19עמידה בתקציבעובדי עירייהכלל העירייה בדיקת ביצוע הזמנות עבודה בהתאם לסעיפי התקציב ותכנית העבודהניהול התקשרויות בהתאם לתכנית העבודהניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות שכר וכ"א500
הפיננסית

31.12.19תקציב מאוזןכלל העירייה בדיקת עמידה בתקציב של סעיפי הכנסות והוצאותשמירה על איזון בתקציב השוטףניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות אב501
הפיננסית

100%31.12.19 מתן מענה לתביעותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה ניהול סיכוני העירייה בהיבטים של רכוש העירייה ותביעות צד ג'הגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חיזוק האיתנות  1,019 ביטוח חבות1767000440משימות אב502
הפיננסית

100%31.12.19 ביצוע עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה עריכת ביטוחי העירייה בכלל התחומיםהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

מנהל כספים

תקציבים

ביטוח
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

חיזוק האיתנות משימות אב503
הפיננסית

אישור ביטוח לכלל חוזי העירייה עם קבלנים, יועצים ונותני שירות הגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה
וחידוש חוזים

100%31.12.19 ביצוע עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

חיזוק האיתנות משימות אב504
הפיננסית

100%31.12.19 מענה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה מתן מענה לשאלות ביטוחיות לכלל היחידותהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חיזוק האיתנות משימות אב505
הפיננסית

100%31.12.19 מענה מיקצועי לפניות עובדיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה הדרכות על פי צורך ליחידות העייריה השונות בנושא ביטוחהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייהניהול ידע בארגון

חיזוק האיתנות משימות אב506
הפיננסית

100%31.12.19 מענה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיההגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חיזוק האיתנות  1,800 החזרים לתושבים1767000442משימות אב507
הפיננסית

100%31.12.19 מענה תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה טיפול בתביעות נזיקין של תושבים הגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חוקרים ויועצי 1767000750משימות אב508
ביטוח

חיזוק האיתנות  269 
הפיננסית

31.12.19מענה מיטבי של היועצים בהתאם להנחיית המחלקה0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה עבודה שוטפת עם יועצים משפטייםהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חוקרים ויועצי 1767000750משימות אב509
ביטוח

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

31.12.19מענה מיטבי של היועצים בהתאם להנחיית המחלקה0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליעבודה שוטפת עם יועצי ביטוחהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייה

חוקרים ויועצי 1767000750משימות אב510
ביטוח

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

ניהול תביעות בצורה מיטבית באמצעות פלטפורמת 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעתשלום עבור מערכת ביטוח ייעודיתהגנה ביטוחית אופטימלית לעירייהניהול ידע בארגון
מערכת בר  טכנולוגיה

31.12.19

חיזוק האיתנות משימות אב511
הפיננסית

הטמעת נוהל תיעוד מפגעים לפני ואחרי התיקון. על בסיס קריאות מרחב עירוני ומתקנים עירוניים בטוחיםניהול ידע בארגון
מוקד

30.06.19תיעוד 80% מהקריאות0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

ציוד שירותים 1769000930משימות שוטפות512
שונים

חיזוק האיתנות  2 
הפיננסית

31.12.19תשלום שוטף תואם תקציב 0-120תושבים כללי, עובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד וכיבודמרחב עירוני ומתקנים עירוניים בטוחים

מנהל כספים
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אגף הכנסות
ועוד. באגף קיימות 4 מחלקות-  אגף הכנסות העירייה אמון על כלל הכנסות העיריה לרבות תשלומי ארנונה, היטלים, אגרות, תשלומי חינוך, שילוט 

מחלקת גביה, מחלקת שומה, מחלקת היטלים ומחלקת אכיפה, שיחד פועלות למקסום הכנסות העיריה, הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד. 

אגף הכנסות העירייה בנוי כמערכת כוללת של התנהלות המיסוי, האגרות העירוניות והתשלומים העירוניים במערכת מרכזית אחת, המאפשרת מתן 
שירות לתושב באופן זמין ונגיש. האגף פועל לשיפור השירות לתושב בדגש על נגישות דיגיטלית, שירותים מקוונים, זימון תורים מראש ועוד, ומקפיד על 

מתן שירות מיטבי לכל תושב ובעל עסק.

תכנית העבודה של האגף כוללת גם תכניות ארוכות טווח לצורך שמירה על האיזון התקציבי של הרשות ולטובת חיזוק האיתנות הפיננסית של העיר  וכל 
זאת על מנת לבסס את מעמדה של הרשות כרשות מובילה בשרון.

אגף הכנסות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

חיזוק האיתנות משימות אב513
הפיננסית

 ותמ"ל - בניית תוכנית בת קיימא ישימה תוך מתן מענה לצרכים מתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמןותמל
העירוניים

הנדסה, מנהל כספים, כלל 
העירייה 

־הסכם גג ראוי שיאפשר מתן מענה לכל החסמים והאתגעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי
רים הרלוונטים

31.12.19

חיזוק האיתנות משימות אב514
הפיננסית

31.12.19התקדמות בתוכנית ואישורה בועדה המקומיתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסה, מנהל כספים  הגשת תוכנית בנייין עיר תע"ש  לועדה המקומיתמתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמןהתחדשות עירונית

חיזוק האיתנות משימות אב515
הפיננסית

תלוי מדיניות ועדה ומועצה31.12.19אישור בועדה מקומית של מספר תבעות נושאיותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסה, מנהל כספים הגשת תבעות רוחביות נושאיות לאישור הועדה המקומית מתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמןהתחדשות עירונית

חיזוק האיתנות משימות אב516
הפיננסית

31.12.19הכנת תוכנית לאישור ועדה מקומיתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסה, מנהל כספיםגיבוש תב"ע כ"ס 50מתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמןהתחדשות עירונית

קידום נושא משימות אב517
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

המשך  הטיפול במאבק של תושבי השרון נגד הקמת תחנת הכח פעילות למען רווחת העיר ותושביה
המזרחית

31.12.19 הורדת נושא הקמת תחנת הכח  מסדר היום בממשלהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסה, מנהל כספים, עסקים

חיזוק האיתנות משימות אב518
הפיננסית

31.12.19אישור חוק עזר בנושא היטליםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהלשכה המשפטיתהכנת חוקי עזר עירוניים - היטליםניהול חוקי עזר עירונייםאיתנות פיננסית

חיזוק האיתנות משימות אב519
הפיננסית

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

הכנת חומר לקראת דיון במועצת העיר הכולל המלצות עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהלשכה המשפטית
רלבנטיות לחוקים אלו והשלכותיהם על כלכלת העיר 

תלוי מדיניות מועצה31.12.19

31.12.19 אישור טאבו מקווןמרחב עירוני- כללישירות והסברהעידוד חדשנות בשירות בחוויית הלקוחשיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב520
העצמת עובדים משימות אב521

ופיתוח מנהלים
31.12.19קיום של 2 פעילויות גיבוש בשנהעובדי עירייהמש"א והדרכהקיום פעילויות להעצמת עובדי האגףקיום שתי פעילויות בשנה לרווחת העובד

חיזוק האיתנות משימות אב522
הפיננסית

עמידה בסכום של 349 מיליון ש"ח באמצעות גביית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםגביית 349 מליון ש"ח מארנונה באחוז גביה שוטף של 96% גביהגביית ארנונה שוטפת
הארנונה

31.12.19

חיזוק האיתנות משימות אב523
הפיננסית

15.531.12.19 מיליון ₪ יתרות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםגביית 15.5 מליון ש"ח מיתרות ארנונהגביית ארנונה יתרות

חיזוק האיתנות משימות אב524
הפיננסית

העלאת אחוזי הגבייה בשילוט תוך שיתוף פעולה עם מחלקת שילוט, גביית אגרות ותשלומי חובה אחרים
הפעלת מוקד טלפוני לגבייה אקטיבית והעברת תיקים לאכיפה 

31.12.19הגעה לאחוז גביה של 80% בשוטף0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה

חיזוק האיתנות משימות אב525
הפיננסית

31.12.19גבייה מעל 0-12095%תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך גבייה מעל 95% עבור יום לימודים ארוךגביית אגרות ותשלומי חובה אחרים

31.12.19 תחילת עבודה והזנת השגות במערכתאחרהקמת מערכת לניהול השגות ועררים מחלקת שומההרחבת בסיס שומה - ארנונהניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב526
חיזוק האיתנות משימות אב527

הפיננסית
הכנת בקשה להעלאה חריגה לשנת 2020 והגשתה למשרד הפנים הרחבת בסיס שומה - ארנונה

בכפוף לצו המיסים בהתאם לחוק
אישור הבקשה על ידי מועצת העיר לצורך העברה למשרד 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

הפנים
01.07.19

חיזוק האיתנות משימות אב528
הפיננסית

 יציאה למכרז חדש בהתאם להנחיית היועץ המשפטי על הלשכה המשפטיתהוצאת מכרז/קול קורא בנושא עורכי דין חיוב היטלים וגבייתם
סוג הייעוץ )קול קורא או מכרז( 

31.12.19

יציקת כלים חדשים והרחבת הקיימים להשלמת חווית שיפור השירותמשימות אב529
השירות למשתמש והמבקר באגף

31.05.19 30% מהתורים מוזמנים מראש עד 31.12.19 0-120תושבים כלליתושביםהטמעת מערכת זימון התורים לשרות תושבי העיר 

הרחבת ערוצי השירות של שירות עצמי וישיר לייעול זמני שיפור השירותמשימות אב530
הטיפול בלקוח

הגברת השימוש בטפסים מקוונים באתר האינטרנט וקבלת טפסים 
שונים למכשיר הטלפון באופן מהיר ויעיל

31.12.19 12,000 טפסים מקוונים בשנה 0-120תושבים כלליתושבים

הרחבת ערוצי השירות של שירות עצמי וישיר לייעול זמני שיפור השירותמשימות אב531
הטיפול בלקוח

31.12.19 גידול של 3000 תושבים המקבלים חשבון למייל 0-120תושבים כלליתושביםהגדלת מספר התושבים המקבלים חשבון במייל 

 עמידה במתן שירות ומענה טלפוני העומד על 95% 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרשמירה על אחוז מענה של מעל 95% )מוקד חיצוני(מענה טלפוני חיצוני הנותן שירותי מוקד לתושבים שיפור השירותמשימות שוטפות532
לחודש 

31.12.19

אגף הכנסות
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אגף הכנסות
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

חיזוק האיתנות משימות שוטפות533
הפיננסית

פיקוח על אזורים בעלי שינויים תכופים )אזורי תעשייה ועסקים( הרחבת בסיס שומה - ארנונה
הכוללת איתור שינויים, חריגות בנייה, חריגות שימוש ועוד

31.12.19הכנסה נוספת של לפחות 1 מיליון 0-120₪תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים

חיזוק האיתנות משימות שוטפות534
הפיננסית

31.12.19 אישור המועצה ומחיקת 20 תיקים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי הכנת 20 תיקי מחיקת חובות והגשתם לאישור מועצת העירמחיקת חובות

חיזוק האיתנות משימות שוטפות535
הפיננסית

קליטת שומות היסטוריות ותב"עות רלוונטיות והטמעתן במערכות שיפור תהליכי עבודהניהול ידע בארגון
המידע 

31.12.19הטמעה כוללת ושימוש יעיל של המידע באגףעובדי עירייהאחר

חיזוק האיתנות משימות שוטפות536
הפיננסית

ניהול תהליך ההחזרים בתוך מערכת ממוכנת למטרת ייעול עובדי עירייהאחרהקמת מערכת לניהול החזרים בשומות מכריעותשיפור תהליכי עבודה
השירות

31.12.19

סיוע אכיפה 1623000750משימות שוטפות537
והדרכה

אכיפה, שירותי קבלת קהל, הדרכות , גבייה, מוקד שירות, בק אופיס, הרחבת בסיס שומה - ארנונהשיפור השירות 3,900 
בקרות )שירותי מגע"ר(

31.12.19מנהל תקין תושבים כלליאחר

 העברת מידע מלא ומעודכן לעובדי האגף בכל שינוי עובדי עירייהפרסום תדריכים ועדכונים שוטפים בתחום החקיקה והפסיקהניהול הידע האגפישיפור השירותמשימות שוטפות538
בחקיקה 

31.12.19

הדפסת תלושים 1623000570משימות שוטפות539
לתושבים

31.12.19 הפקת התלושים אחת לחודשיים לכלל הנישומים תושבים כלליהדפסת תלושי חיוב ארנונה לתושביםגביית ארנונה שוטפתשיפור השירות 105 

חיזוק האיתנות  1,500 מדידות ואיתור1623000751משימות שוטפות540
הפיננסית

31.12.19תעשיה ועסקים- 100,000 מ"ר. יח"ד בנייה רוויה- 0-1201000תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקיםביצוע מדידות  ברחבי העיר לרבות אזורי התעשייההרחבת בסיס שומה - ארנונה

העצמת עובדים משימות שוטפות541
ופיתוח מנהלים

תקציב מש"א31.12.19 הדרכה אחת בשנה  עובדי עירייהשירות והסברהפעילות גיבוש אגפיתהעצמת העובד כנותן שירות

31.12.19 נהלים יעודכנו בהתאם לצרכים הרלוונטיים באגף עובדי עירייהתכנון אסטרטגי ושיתופיותעריכה, עדכון ותיקוף נהלים והטמעתםניהול הידע האגפיניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות542
חיזוק האיתנות  2 פרסום1623000550משימות שוטפות543

הפיננסית
31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתשלום עבור פרסום צו ארנונה ברחבי העיר גביית ארנונה שוטפת 

שומה וגביה אירוח 1623000511משימות שוטפות544
וכיבוד

31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםרכישת כיבוד קל וקפה אגף הכנסותגביית מיסים ותשלומים 2 

31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםרכישת ציוד משרדיגביית מיסים ותשלומים 5 הוצאות משרדיות1623000560משימות שוטפות545
31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור הוצאות משפטיות שונותגביית מיסים ותשלומים 500 הוצאות משפטיות1623000581משימות שוטפות546
31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםרכישת ותחזוקת ציוד משרדיגביית מיסים ותשלומים 8 הוצאות שונות1623000780משימות שוטפות547
31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםרכישת ותחזוקת ציוד משרדיגביית מיסים ותשלומים 7 רכישת ציוד יסודי1623000930משימות שוטפות548
השתתפות בשכר 1782000810משימות שוטפות549

שופט
31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה מנהל כספיםהשתתפות הוצאות בית משפטהוצאות שוטפות 40 

משכורת ושכר 1623000110משימות שכר וכ"א550
משולבי

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדיםתשלום שכר שוטף 2,660 

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אגף הכנסותתשלום שכר שוטף 86 שעות נוספות1623000130משימות שכר וכ"א551
אחזקת רכב 1623000140משימות שכר וכ"א552

עובדים
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי אגף הכנסותתשלום אחזקת רכב 195 
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
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 
וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות  והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר, איתור מפגעים  למשימות ביטחון, אבטחה 

עובדים ותלמידי מוסדות החינוך.

האגף פועל לפי ערכי הליבה הבאים:  מקצועיות, נחישות, אמינות, יושרה, יצירתיות.
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
הנהלת האגף

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

גילוי וכיבוי אש 71003משימות אב553
במוסדות עירייה

שירות והסברה, איכות הסביבה, בתי ספר, חינוך, מחשוב ומערכות הטמעת מערכת לשגרת ביקורות וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
מידע, תחזוקה ותפעול

מרחב עירוני- 
כללי

100% הטמעה וניהול במערכת של כלל הבקרות והמשימות 0-120עובדי עירייה
הנגזרות בתחום גילוי וכיבוי אש

 הטמעה בקרב עובדי קבלן 31.12.19

העצמת עובדים משימות אב554
ופיתוח מנהלים

31.12.19נוכחות בימי הפעילות של 80% מעובדי האגףעובדי עירייהמש"א והדרכהקיום שתי פעילויות בשנה לפיתוח העובדגיבוש ופעילות העצמה

הצטיידות שיטור 71006משימות אב555
עירוני

איכות הסביבה, שירות והסברה, מחשוב ומערכות מידע, תחזוקה פריסת מצלמות ברחבי העיר בהתאם לתכנית העבודהייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפוץ, בינוי ותשתיותהטמעת טכנולוגיה
ותפעול

מרחב עירוני- 
כללי

31.12.19 התקנה ב-6 אתרים 0-120תושבים כללי

מערכות תכנת מוקד 1722400752משימות אב556
ביטחון

מרחב עירוני- שירות והסברה, מחשוב ומערכות מידעהטמעת מערכות במוקד הביטחון - לחצני מצוקה, שוע"ל הפעלה אפקטיבית של  מוקד בטחוןהערכות לחירוםהטמעת טכנולוגיה
כללי

30.06.19 פעילות שוטפת במערכות 0-120תושבים כללי

גילוי וכיבוי אש 71003משימות אב557
במוסדות עירייה

איכות הסביבה, בתי ספר, חינוך, מחשוב ומערכות מידע, תחזוקה ביצוע ביקורות ציוד כיבוי אש במוסדות חינוך ובמוסדות עיריהשיפור בטיחות מוסדות ומבני העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
ותפעול, איכות הסביבה, בתי ספר, חינוך, מחשוב ומערכות מידע, 

תחזוקה ותפעול

בתי ספר, גני 
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

 כולל מתקנים עירוניים 15.08.19 100% ביצוע ביקורות 

גילוי וכיבוי אש 71002משימות אב558
במוס"ח

איכות הסביבה, בתי ספר, חינוך, מחשוב ומערכות מידע, תחזוקה השלמת התקנת מערכות גילוי אש וביצוע הנחיות כב"ה במוסדות חינוךשיפור בטיחות מוסדות ומבני העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1,010 
ותפעול

בתי ספר, גני 
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

31.12.19 100% ביצוע 

גילוי וכיבוי אש 71003משימות אב559
במוסדות עירייה

מחשוב ומערכות מידע, איכות הסביבה, החברה הכלכלית, השלמת התקנות מערכות גילוי אש לפי דרישות כב"ה במוסדות העירייהשיפור בטיחות מוסדות ומבני העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 120 
תחזוקה ותפעול, מחשוב ומערכות מידע, איכות הסביבה, החברה 

הכלכלית, תחזוקה ותפעול

מרחב עירוני- 
כללי

31.12.19 100% ביצוע 0-120עובדי עירייה

שיפור השירות,  185 טיפול בגלאים1811000750משימות אב560
בטיחות ונגישות

מחשוב ומערכות מידע, איכות הסביבה, החברה הכלכלית, בתי ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות העירייה ובמוסדות חינוךשיפור בטיחות מוסדות ומבני העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיות
ספר, גני ילדים, חינוך, תחזוקה ותפעול

מרחב עירוני- 
כללי, בתי ספר, 

גני ילדים

תושבים כללי, 
הגיל הרך, ילדים, 

נוער, עובדי 
עירייה

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

31.12.19 100% מענה בתיקון תקלות 

כיבוי אש שטחים 1726000750משימות אב561
ציבוריים

מרחב עירוני- כלל העירייה תשלום לכיבוי אש עבור כיבוי שריפות בשטחים הציבורייםמענה לאירועי שריפות בשטח העירבטיחות ונגישות 35 
כללי

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- שירות והסברהשיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות תושבים אגף בטחוןשיפור השירותCRMשיפור השירותמשימות אב562
כללי

 30.06.19 עמידה ב- 92% זמני תקן0-120תושבים כללי

אחזקת ורכישת 1817100754משימות שוטפות563
אמצעי מיגון

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה תושבים כלליתשלום למוקד האזעקותפעילות  מוקד בטחוןהערכות לחירוםשיפור השירות 200 

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה תושבים כלליתשלום אגרות תקשורתשיפור רמת מוכנותהערכות לחירוםשיפור השירות 80 הוצ' לשעת חירום1729000780משימות שוטפות564
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה מנהל כספיםהוצאות שוטפותתפעול שוטף אגף בטחון, חירום ובטחותהערכות לחירוםשיפור השירות 12 קצין העיר1721000780משימות שוטפות565
הצטיידות שיטור 71006משימות שוטפות566

עירוני
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה מנהל כספיםרכש ציוד אופרטיבישיפור רמת מוכנותשיפור השירות 424 

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה מנהל כספיםרכש ציוד ליחידות המשמר האזרחישיפור רמת מוכנותהערכות לחירוםשיפור השירות 2 ציוד מיוחד1721000930משימות שוטפות567
קידום נושא  85 חשמל1723000430משימות שוטפות568

הקיימות
 31.12.19 תושבים כלליתשלום חשמל משרדי אגף בטחוןעבודה שוטפת

שמירת שלום 1722400751משימות שוטפות569
הציבור

 31.12.19 תושבים כלליתגבור אבטחה במרחב הציבוריחיזוק תחושת הביטחוןחוסן עירוני 520 

 31.12.19 עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור ביטוח מבנים אגף בטחון עבודה שוטפתשיפור השירות 156 ביטוח1723000440משימות שוטפות570
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

 31.12.19 מנהל כספיםרכש כיבוד קל וקפהעבודה שוטפתשיפור השירות 5 הוצאות כיבוד1722000511משימות שוטפות571
מערכות תכנת מוקד 1722400752משימות שוטפות572

ביטחון
31.12.19תושבים כללישירות והסברהתשלום עבור מערכות במוקד הביטחוןשיפור רמת מוכנותחוסן עירוני 210 

 בשימוש המוקד העירוני 31.12.19עובדי עירייהתשלום שכר עובדי מוקד בטחוןתשלום שכר שוטףשיפור השירות 397 מוקד ביטחון1722401210משימות שכר וכ"א573
משכורת ושכר 1723000110משימות שכר וכ"א574

משולב
 בשימוש המוקד העירוני 31.12.19עובדי עירייהתשלום שכר עובדי מוקד בטחוןתשלום שכר שוטףשיפור השירות 315 

 בשימוש המוקד העירוני 31.12.19עובדי עירייהתשלום עבור שעות נוספות עובדי מוקד בטחוןהפעלת מוקד בטחוןשיפור השירות 15 שעות נוספות1723000130משימות שכר וכ"א575
 בשימוש המוקד העירוני 31.12.19עובדי עירייהתשלום עבור אחזקת רכב עובדי מוקד בטחוןתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 50 אחזקת רכב עובדים1723000140משימות שכר וכ"א576
משכורת ושכר 1722000110משימות שכר וכ"א577

משולב
31.12.19עובדי עירייה תשלום שכר עובדי אגף בטחוןתשלום שכר שוטףשיפור השירות 110 

31.12.19עובדי עירייה תשלום שכר קב"טיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 1,450 קבט שכר1817100110משימות שכר וכ"א578
31.12.19עובדי עירייהתשלום שעות נוספותשיפור רמת מוכנותשיפור השירות 200 שעות נוספות1817100130משימות שכר וכ"א579
משכורת ושכר 1722000110משימות שכר וכ"א580

משולב
31.12.19עובדי עירייהתשלום שכר ממונה שעת חירוםתשלום שכר שוטףשיפור השירות

31.12.19עובדי עירייהתשלום שעות נוספות ממונה שעת חירוםשיפור רמת מוכנותשיפור השירותשעות נוספות1817100130משימות שכר וכ"א581
31.12.19עובדי עירייהתשלום אחזקת רכב לעובדיםתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 100 אחזקת רכב עובדים1817100140משימות שכר וכ"א582

שדרוג מערכת 71004משימות אב583
בטחון ובטיחות

שירות והסברה, איכות הסביבה, בתי ספר, חינוך, מחשוב ומערכות  הטמעת מערכת טכנולוגית לניהול תהליכים של אבטחת מוסדות חינוךזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמיחוסן עירוניהטמעת טכנולוגיה 350 
מידע, תחזוקה ותפעול

בתי ספר, גני 
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

100%31.12.19 הטמעה של תהליכי העבודה במערכת

ייעול האבטחה במרחב העירוני, מתקנים עירוניים ובמוסדות חוסן עירוניהטמעת טכנולוגיהמשימות אב584
חינוך

מרחב עירוני- חזות העיר, חינוך, תחזוקה ותפעולהתקנת ותחזוקת מערכות מתח נמוך
כללי

31.12.19 100% מענה לתיקון תקלות והתקנות חדשות 0-120תושבים כללי

ייעול האבטחה במרחב העירוני, מתקנים עירוניים ובמוסדות חוסן עירונישיפור השירות 1,090  סיורים מוס"ח1721000750משימות אב585
חינוך

בתי ספר, גני חינוך, שירות והסברהאבטחה ניידת של מוסדות חינוך באמצעות 5 ניידות סיור
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

 90% עמידה בזמן תגובה של 20 דק' בסד"כ מלא, 30 דק' 
בסד"כ מצומצם  

31.12.19

ייעול האבטחה במרחב העירוני, מתקנים עירוניים ובמוסדות חוסן עירונישיפור השירות 1,410 מרחב עירוני סיור1721000752משימות שוטפות586
חינוך

מרחב עירוני- שירות והסברהמתן מענה אבטחה  של סיור עירוני באמצעות 2 ניידות 24 שעות ביממה 
כללי

 90% עמידה בזמן תגובה של 20 דק' בסד"כ מלא, 30 דק' 0-120תושבים כללי
בסד"כ מצומצם  

31.12.19

שדרוג מערכת 71004משימות שוטפות587
בטחון ובטיחות

בתי ספר, גני חזות העיר, חינוך, תחזוקה ותפעולשדרוג עמדות שמירה במוס"חאבטחת מוסדות חינוךחוסן עירונישיפור השירות
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

31.12.19 100% עמדות שמירה תקניות  

חברה לתרבות ופנאי, רשות הספורט, נוער צעירים וקהילה, אבטחת אירועים עירוניים לפי הנחיות משטרת ישראלאבטחת אירועיםחוסן עירונישיפור השירותמשימות שוטפות588
משטרת ישראל

מרחב עירוני- 
כללי

100%31.12.19 מענה לאירועים0-120תושבים כללי

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםעדכון נוהלי חוזרי מנכ"ל והפצתם לגורמים הרלוונטיםהנחיה מקצועיתהערכות לחירוםשיפור השירותמשימות שוטפות589
ילדים

ילדים, נוער, 
הגיל הרך

 ,6-12 ,3-6
12-18

 31.12.19  100% עדכון 

0-12031.12.19תושבים כלליפארק עירוניחזות העיר, תחזוקה ותפעול תשלום עבור תגבור אבטחה בפארק כפר סבא ייעול השמירה במרחבים העירונייםשיפור השירות 260 פארק כפר סבא1722400750משימות שכר וכ"א590
שמירת שלום 1722400751משימות שכר וכ"א591

הציבור
31.12.19עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור תגבור אבטחה בעיר לפי הערכת מצב קב"טייעול השמירה במרחבים העירונייםשיפור השירות

6-1231.12.19בתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור מאבטחי בתי ספר יסודייםמוסדות חינוך בטוחיםשיפור השירות 4,050 שמירה ביסודיים1817100750משימות שכר וכ"א592

ביטחון מוס"ח וביטחון שוטף
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שיטור עירוני

אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

12-1831.12.19בתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור מאבטחי חטיבות הבינייםמוסדות חינוך בטוחיםשיפור השירות 1,250 שמירה בחטיבות1817100751משימות שכר וכ"א593
12-1831.12.19בתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור מאבטחים בבתי ספר אורטמוסדות חינוך בטוחיםשיפור השירות 256 שמירה באורט1817100752משימות שכר וכ"א594
12-1831.12.19בתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור מאבטחים בתיכוניםמוסדות חינוך בטוחיםשיפור השירות 1,200 שמירה בתיכון1817100753משימות שכר וכ"א595
3-631.12.19גני ילדיםמנהל כספיםתשלום עבור מאבטחים באשכולות גני ילדיםמוסדות חינוך בטוחיםשיפור השירות 2,600 שמירה בגני ילדים1817100756משימות שכר וכ"א596
שכר מוקד עיר ללא 1722101210משימות שכר וכ"א597

אלימות
 מוקד ביטחון 31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה  עובדי עירייההרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולתשלום שכר מוקדן בטחון במשמרת לילהתשלום שכר שוטףחוסן עירונישיפור השירות 100 

שירות והסברה, חינוך, נוער צעירים וקהילה, שח"ק, הרשות הפעלה אפקטיבית של מערך שיטור עירוני בשיתוף משטרת ישראלייעול האבטחה במרחבים העירונייםהערכות לחירוםשיפור השירותשונות1722400780משימות אב598
החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, פיקוח ואכיפה 

מרחב עירוני- 
כללי

31.12.19 90% עמידה בזמן תגובה של 30 דק' להגעה לאירוע 0-120תושבים כללי

שירות והסברה, משטרת ישראל, נוער צעירים וקהילה, חינוך, מענה ליעדי המשטרה ועיריית כפר סבאתכנית מבצעיתחוסן עירונישיפור השירותשונות1722400780משימות אב599
פיקוח ואכיפה , שח"ק, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים 

ואלכוהול

מרחב עירוני- 
כללי

 31.12.19  ירידה של 25% במטרדים )ירידה מ- 1135 פניות( 0-120תושבים כללי

שיתופי פעולה שונות1722400780משימות אב600
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולקידום שיתופי הפעולה עם הרשות החדשהשמירה על מרחב עירוני בטוח חוסן עירוני
כללי

 31.12.19  ייצור שת"פים כגון סיירת הורים 0-120תושבים כללי

צמצום עברות איכות חיים - מטרדי רעש, ונדליזם, אלכוהול, בריונות שמירה על מרחב עירוני בטוח חוסן עירונישיפור השירותשונות1722400780משימות אב601
בתנועה וכו'

שירות והסברה, חינוך, פיקוח ואכיפה , הרשות החדשה למניעת 
אלימות,סמים ואלכוהול

מרחב עירוני- 
כללי

 31.12.19  ירידה משמעותית של עברות מדידה של 2018 מול 2019 0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותשונות1722400780משימות אב602
ותרבות

פעילות התנדבות בקהילה ופעולות שיתוף עם הקהילה - חלוקת מזון, שמירה על מרחב עירוני בטוח 
פעילות בבתי ספר

תושבים כללי, גני ילדיםחינוך, שח"ק
נוער

 ,0-120
12-18

 31.12.19  ארבעה אירועים בשנה 

מרחב עירוני- עסקיםטיפוח הקשר עם קב"טים של מוסדות ציבור וגופים פרטייםשמירה על מרחב עירוני בטוח חוסן עירונישיפור השירותשונות1722400780משימות אב603
כללי

0-120, תושבים כללי
0-120

 31.12.19  מפגש עם קציני הביטחון של מרכזי הקניות אחת לחציון 

הכשרות וציוד 1722400520משימות אב604
שיטור עירוני

שימור וניהול מתנדבים הפועלים לשמירה על חוסנה של העיר במרחב שמירה על מרחב עירוני בטוח חוסן עירונישיפור השירות
העירוני

שכונות, בתי עמותות ומתנדבים
ספר

תושבים כללי, 
נוער

 ,0-120
12-18

 31.12.19  כ- 150 מתנדבים 

שיתופי פעולה שונות1722400780משימות אב605
פנים ארגוניים

ביצוע מבצעים משותפים : שירות וטרינרי, רישוי עסקים, גנים ונוף, יעדים משותפים למשטרה ולעיריה חוסן עירוני
תנועה, אופניים חשמלים, פיצוציות, מכירת אלכוהול בניגוד לחוק, 

הקמות רעש

מרחב עירוני- הנדסה, איכות הסביבה, פיקוח ואכיפה , תחזוקה ותפעול
כללי

0-120, עובדי עירייה
0-120

 31.12.19  הצגת תכנית מבצעים שנתית 

הכשרות וציוד 1722400520משימות אב606
שיטור עירוני

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- משטרת ישראלשיתוף פעולה של השיטור העירוני עם תחנת המשטרה העירוניתשיתוף פעולה בין משרדיחוסן עירוני
כללי

 31.12.19  שת"פים לאורך השנה  0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- החברה הכלכליתתשלום עבור תחזוקת מצלמות אבטחהייעול האבטחה במרחבים העירונייםהערכות לחירוםשיפור השירות 226 תחזוקת מצלמות1722400753משימות שוטפות607
כללי

31.12.19 מענה מלא  לאתרי  מצלמות 0-120תושבים כללי

הוצאות תקשורת 1722400540משימות שוטפות608
למצלמות

מרחב עירוני- החברה הכלכליתתשלום עבור תקשורת מצלמות אבטחהייעול האבטחה במרחבים העירונייםהערכות לחירוםשיפור השירות 140 
כללי

31.12.19 מענה מלא  לאתרי  מצלמות 0-120תושבים כללי

הכשרות וציוד 1722400520משימות שוטפות609
שיטור עירוני

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19  עמידה מלאה בתכנית ההכשרות כולל אימוני כושר גופני עובדי עירייהרשות הספורטאימוני כושר גופני, אימון יחידתי, ביצוע מטווחים, בוחן בראורמוכנות מבצעיתהערכות לחירום

הכשרות וציוד 1722400520משימות שוטפות610
שיטור עירוני

ביצוע תרחישים, ביצוע מסדרי כשירות ציוד ואמצעים, ביצוע תחקירים מוכנות מבצעיתהערכות לחירוםבטיחות ונגישות
חודשיים

עובדי עירייה, 
תושבים כללי

 31.12.19  ביצוע תחקיר אחד לחודש  0-120
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

הכשרות וציוד 1722400520משימות שוטפות611
שיטור עירוני

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19  שיעור בשבוע עובדי עירייההדרכות והכשרות שוטרים וקורס פקח מסייע, קיום שיעור שבועימוכנות מבצעיתהערכות לחירום

מרחב עירוני- תושבים, שירות והסברהמענה לפניות תושבים )100 ו - 106(שירות חוץשיפור השירותשונות1722400780משימות שוטפות612
כללי

 31.12.19  עמידה ב- 92% זמני תקן 0-120תושבים כללי

 31.12.19  95% עמידה בזמני ביצוע עובדי עירייהבקרה ומעקב אחר ביצוע המשימות השוטפותפיקוח ובקרהניהול ידע בארגוןשיפור השירותשונות1722400780משימות שוטפות613
שיתוף פעולה השיטור העירוני עם ביקורות של משרד מבקר המדינה, פיקוח ובקרההערכות לחירוםשיפור השירותמשימות שוטפות614

משטרה, המשרד לביטחון הפנים
 31.12.19  שת"פ מפרה עם גורמי בטחון משרדי ממשלה 

 31.12.19  עמידה מלאה בדרישות דיווח משרדי ממשלה דיווח שוטף של היחידה למשרד לבטחון פנים על הפעילותפיקוח ובקרהשיפור השירותמשימות שוטפות615
הכשרות וציוד 1722400520משימות שוטפות616

שיטור עירוני
 31.08.19  ביצוע שלושה מבצעים יזומים 0-120תושבים כלליחינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, רשות הספורטהערכות ופעילות קיץשירות חוץשיפור השירות

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום עבור ליסינג רכבי שיטור עירוניייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 165 ליסינג שיטור עירוני1722400931משימות שוטפות617
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום עבור דלק רכבי שיטור עירוניייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 120 דלק שיטור עירוני1722400531משימות שוטפות618
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום עבור תיקוני רכבי שיטור עירוניייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 5 תקוני רכב1722400532משימות שוטפות619
הוצאות טסט 1722400533משימות שוטפות620

וביטוח רכב שיטור 
עירוני

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום עבור ביטוחים וטסט לרכבי שיטור עירוני ייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 19 

תשלום עבור הוצאות שונות לצוות השיטור העירוני )ציוד משרדי, כיבוד ייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 140 שיטור עירוני שונות1722400780משימות שוטפות621
וכו'(

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייה

הוצאות תקשורת 1722400541משימות שוטפות622
טלפוניה

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםטלפונים ומכשירי קשר של השיטור העירוניייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 30 

העצמת עובדים משימות שוטפות623
ופיתוח מנהלים

 31.12.19  שני פעילויות גיבוש בשנה עובדי עירייהמש"א והדרכהניהול כ"א שוטף תוך שימת דגש על רווחת הפרטשירות פנים

הכשרות וציוד 1722400520משימות שוטפות624
שיטור עירוני

העצמת עובדים  71 
ופיתוח מנהלים

 30.06.19  שתי הכשרות בשנה  עובדי עירייההכשרות פקחים ושוטרים לרכיבה על דו גלגלישירות פניםניהול ידע בארגון

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום שכר שיטור עירוניתשלום שכר שוטףשיפור השירות 2,266 שיטור עירוני שכר1722400110משימות שכר וכ"א625
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהתשלום עבור שעות נוספות שיטור עירוניייעול האבטחה במרחבים העירונייםשיפור השירות 185 שעות נוספות1722400130משימות שכר וכ"א626

אחזקת ורכישת 1817100754משימות אב627
אמצעי מיגון

31.12.19 השלמת פרויקט תושבים כלליעמותות ומתנדביםרכש ציוד לנגרר חפק, רכישת ציוד ליחידת החילוץ רכש ציוד אופרטיבישיפור רמת מוכנות ציוד חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות 200 

 עלות 1.9 בשיתוף פיקוד העורף 31.12.19 השלמת פרויקט 0-120תושבים כלליהנדסה, מחשוב ומערכות מידעהקמת מרכז הפעלה חדששיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותמשימות אב628
מרחב עירוני- עמותות ומתנדבים, כלל העירייה תרגיל יום א לכלל המכלוליםשיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותמשימות אב629

כללי
 יתקיים במרכז הנוער העירוני 20.05.19 השלמת פרויקט 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- עמותות ומתנדבים, כלל העירייה תרגיל יום ב לכלל המכלוליםשיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותמשימות אב630
כללי

 במרכז ההפעלה 12.06.19 השלמת פרויקט 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- עמותות ומתנדביםהשתלמות מודיעין אוכלוסיהשיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב631
כללי

31.12.19 שתי השתלמויות בשנה 0-120תושבים כללי

חירום
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מרחב עירוני- עמותות ומתנדביםטיול גיבוש והרמות כוסית לחג הפסח וראש השנהשיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב632
כללי

 11.4.19, 19.9.19 31.12.19 50 משתתפים בטיול, ו-100 משתתפים בהרמת כוסית 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- עמותות ומתנדבים, כלל העירייה ביקורת פקע"ר במקלטים ציבורייםשיפור רמת מוכנות מתקנים הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב633
כללי

14.07.19 ציון 100 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- מחשוב ומערכות מידע, כלל העירייה הטמעת מערכת השוע"ל כולל תרגיל לצח"ש עליהשיפור רמת מוכנות יחידות עירוניות ויחידות מתנדבים הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב634
כללי

תושבים כללי, 
עובדי עירייה

 29.01.19  עמידה בגאנט תרגילים והכשרות 0-120

שיפור רמת מוכנות לחירום-  יחידות עירוניות ויחידות הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב635
מתנדבים

מרחב עירוני- מחשוב ומערכות מידע, כלל העירייה תרגיל שו"ב לכלל מנהלי המכלולים
כללי

תושבים כללי, 
עובדי עירייה

 במרכז ההפעלה  28.03.19  עמידה בגנט אימונים והכשרות שנתי.  0-120

שיפור רמת מוכנות לחירום-  יחידות עירוניות ויחידות הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב636
מתנדבים

מרחב עירוני- עמותות ומתנדבים, כלל העירייה ביצוע תרגילים, הכשרות ליחידות עירוניות ויחידות מתנדבים
כללי

תושבים כללי, 
עובדי עירייה

 31.12.19  עמידה בגנט אימונים והכשרות שנתי.  0-120

שיפור רמת מוכנות לחירום-  יחידות עירוניות ויחידות הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב637
מתנדבים

מרחב עירוני- עמותות ומתנדביםביצוע תרגיל לכל יחידת מתנדבים 
כללי

 31.12.19  31.6.2019 0-120תושבים כללי

ווידוא כשירות מקלטים באמצעות ביצוע ביקורות תקופתיות אחת שיפור רמת מוכנות לחירום- מקלטים ציבורייםהערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב638
לרבעון 

מרחב עירוני- הנדסה, חזות העיר, תחזוקה ותפעול
כללי

31.12.19 100% עמידה ביעד 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- חזות העיר, תחזוקה ותפעולטיפול במחסני החירום פעם ברבעוןשיפור רמת המוכנות לחירום- הצטיידותהערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב639
כללי

31.12.19 100% עמידה ביעד 0-120תושבים כללי

השתתפות בביצוע ביקורות בטחון בתאגיד המים, במקלטים ציבוריים שיפור רמת מוכנות לחירום- תאגיד המים הערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב640
וניסויי צופרים

מרחב עירוני- כלל העירייה 
כללי

31.12.19 100% נוכחות בביקורות 0-120תושבים כללי

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב641
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- כלל העירייה כתיבה ועדכון של תיקי המכלוליםהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

31.12.19תיקים מעודכנים - 100%

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב642
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- כלל העירייה חיזוק שיתופי הפעולה בין המכלולים והמחלקות השונות בזמן חירוםהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

31.12.19ביצוע תרגיל חירום בדגש על ממשקי העבודה0-120תושבים כללי

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב643
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- מש"א והדרכה, שח"קהגדלת מספר המתנדבים בכלל יחידות החירום היערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

31.12.19גיוס  של 10% בקרב כלל היחידות0-120תושבים כללי

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב644
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- כלל העירייה , עמותותהובלת תרגול רציף עם כלל המכלולים ויחידות המתנדביםהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

31.12.19שני תרגילים בשנה עובדי עירייה

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב645
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- כלל העירייה , מש"א והדרכההכשרת מנהלי המכלולים-המרכז לאיתנות של פיקוד העורףהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

10031.12.19אחוז השתתפות נציגים מכלל המכלוליםעובדי עירייה

שיתופי פעולה הוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב646
פנים ארגוניים

מרחב עירוני- כלל העירייה הדרכה בנושא חירום למחזיקי תיקי חירום ומנהלי מכלוליםהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירום
כללי

100% השתתפות נציגים מכלל המכלולים, 100% עובדי עירייה
השתתפות של מחזיקי התיקים

31.12.19

מל"ח ופסח הוצאות 1726000780משימות אב647
אחרות

מרחב עירוני- כלל העירייה קיום ועדות מל"ח וועדות בטחוןהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות 15 
כללי

31.12.19 4 פעמים בשנה לכל ועדהעובדי עירייה

תיקון ליקויים מביקורת חירום 2018 והטמעה כהכנה לחירום והגשת היערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירותהוצ' לשעת חירום1729000780משימות אב648
דו"ח והערכות לביקורת רשותית בחודש יולי

מרחב עירוני- בטחון, חירום ובטיחות
כללי

31.06.19תיקון כלל הליקויים- 100% ביצוע0-120תושבים כללי

מל"ח ופסח הוצאות 1726000780משימות אב649
אחרות

מרחב עירוני- בטחון, חירום ובטיחותרענון ותיקוף תיק חירום- מכלול חירום ובטחוןהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות
כללי

31.06.19תיקוף כל חציון0-120תושבים כללי
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מל"ח ופסח הוצאות 1726000780משימות אב650
אחרות

תיקון ליקויים מביקורת חירום 2018 והטמעה כהכנה לחירום והגשת היערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות
דו"ח והערכות לביקורת רשותית בחודש יולי

מרחב עירוני- כלל העירייה 
כללי

31.06.19תיקון כלל הליקויים- 100% ביצוע0-120תושבים כללי

מל"ח ופסח הוצאות 1726000780משימות אב651
אחרות

מרחב עירוני- כלל העירייה רענון ותיקוף תיק חירום- מכלול חירום ובטחוןהיערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות
כללי

31.06.19תיקוף כל חציון0-120תושבים כללי

מל"ח ופסח הוצאות 1726000780משימות אב652
אחרות

ביקורות רשותיות לכלל המכלולים לבדיקת תיקון ליקויים ותיקוף תיקי היערכות העירייה למצבי חירוםהערכות לחירוםשיפור השירות
החירום

מרחב עירוני- כלל העירייה 
כללי

31.06.19תיקוף כל חציון0-120תושבים כללי

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה תושבים כללישח"קרכש כיבוד קל וקפה ליחידות המתנדביםשמירה על רמת מוכנותהערכות לחירוםשיפור השירות 1,000 כיבוד1723000511משימות שוטפות653
השתתפות בהג"א 1723000810משימות שוטפות654

ארצי
31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה תושבים כלליתשלום שנתי בהתאם לחוק להג"אשמירה על רמת מוכנותהערכות לחירוםשיפור השירות 650 

31.12.19 100% עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה רכש ציוד לשעת חירוםשיפור רמת מוכנותשיפור השירותמשימות שוטפות655

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב656
בעבודה 

בתי ספר, גני חינוךביצוע תחקירים לאירועי בטיחות במוסדות חינוךביצוע בדיקות, תחקירים והנחיה מקצועיתניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

31.12.19 100% אירועים מדווחים מתוחקרים 

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב657
בעבודה 

ביצוע בדיקות לאיתור מפגעים במוסדות העירייה לפי תכנית מפורטת של ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות העיריייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
מנהל מחלקת בטיחות

מרחב עירוני- כלל העירייה 
כללי

 31.12.19  100% מוסדות בדוקים 0-120עובדי עירייה

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב658
בעבודה 

מרחב עירוני- כלל העירייה תחקור אירועי בטיחות מדווחיםביצוע בדיקות, תחקירים והנחיה מקצועיתניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
כללי

 31.12.19 100% אירועים מדווחים מתוחקרים0-120תושבים כללי

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב659
בעבודה 

קיום הדרכות וימי עיון בנושאי הבטיחות למחלקות ביצועיות )תחזוקה, ביצוע הדרכות והכשרות עובדיםניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
חשמל, גינון, עבודות ציבוריות ואגף תרבות(

מרחב עירוני- כלל העירייה , מש"א והדרכה
כללי

 31.12.19 עמידה ב100% בתחום הדרכה לעובדים מקצועיים0-120עובדי עירייה

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב660
בעבודה 

מרחב עירוני- כלל העירייה , מש"א והדרכההדרכת עובדים בנושא עבודה בגובהקיום הדרכות והכשרות עובדיםניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
כללי

 31.12.19 הדרכה לכל בעלי התפקידים הנדרשיםעובדי עירייה

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב661
בעבודה 

מימוש תפיסת בטיחות עירונית וריכוז תחומי אחריות תחת ממונה שיפור השירות שיפור השירות
בטיחות עירוני

מרחב עירוני- כלל העירייה 
כללי

31.03.19השלמת שינוי ארגוני בהתאם להחלטות מנכ"ל0-120תושבים כללי

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב662
בעבודה 

שיפור השירות, 
בטיחות ונגישות

בטיחות בהקשר נגישות - למידה והכנת תכנית עבודה להדרכת הגורמים הערכות אגף הבטחון לעמידה בתקנות ניהול ידע בארגון
העירוניים הרלוונטים

מרחב עירוני- כלל העירייה , איכות הסביבה, מש"א והדרכה, תחזוקה ותפעול
כללי

תושבים כללי, 
אנשים עם 

מוגבלות

 30.06.19 הכנת תכנית עבודה 0-120

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב663
בעבודה 

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

הסדרת אחריות והתמקצעות של תהליך העבודה בכלל ניהול ידע בארגון
תחומי הבטיחות בעירייה

מרחב עירוני- כלל העירייה הגדרת תהליך עבודה ומרכיבי/פריטים בטיחות אחידים לכלל היחידות 
כללי

 31.12.19 עמידה ב - 100%  משימות פורום בטיחות0-120תושבים כללי

בטיחות וגהות 1744000752משימות אב664
בעבודה 

הסדרת אחריות והתמקצעות של תהליך העבודה בכלל ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
תחומי הבטיחות בעירייה

מרחב עירוני- כלל העירייה , מש"א והדרכההסדרה של הדרכת בטיחות לכל עובד בעירייה
כללי

 31.12.19 50% מעובדי העירייה יעברו הכשרה בלומדה בפורטל0-120עובדי עירייה

שדרוג ותחזוקת מערכות בטחון ובטיחות במוסדות חינוך ובמוסדות שיפור בטיחות מוסדות ומבני העירייהחוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב665
העירייה כולל מערכות כריזה, אינטרקומים בגני ילדים, מערכות אזעקה 

במבני עירייה ומוס"חים ורכש ציוד לפעילות

מרחב עירוני- מחשוב ומערכות מידע, חזות העיר, חינוך, תחזוקה ותפעול
כללי, בתי ספר, 

גני ילדים

תושבים כללי, 
הגיל הרך, ילדים, 

נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

31.12.19יישום על פי תכנית

בטיחות וגהות 1744000752משימות שוטפות666
בעבודה 

מרחב עירוני- שירות והסברהבחינת מפגעים מזדמנים ברחבי העיר על בסיס קריאות מוקדביצוע בדיקות, תחקירים והנחיה מקצועיתבטיחות ונגישות
כללי

 31.12.19 100% מענה לקריאות מוקד0-120תושבים כללי

בטיחות
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

בטיחות וגהות 1744000752משימות שוטפות667
בעבודה 

מרחב עירוני- כלל העירייה , לשכת מנכ"לריכוז ועדת הבטיחות העירוניתניהול ידע ודיווחהערכות לחירוםבטיחות ונגישות
כללי

 31.12.19 התכנסות של 4 פעמים בשנהעובדי עירייה

בטיחות וגהות 1744000752משימות שוטפות668
בעבודה 

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
מותאם ובזמן אמת

מרחב עירוני- שירות והסברה, מחשוב ומערכות מידע, חינוך, תחזוקה ותפעולפרסום דוחות הבטיחות באתר האינטרנט העירוני
כללי

31.12.19עמידה ביעד של100% דוחות בטיחות מונגשים0-120תושבים כללי

בטיחות וגהות 1744000752משימות שוטפות669
בעבודה 

השלמת ביצוע מבדקי בטיחות, בקרת תיקון ליקויים והוצאת אישורי הכנת מוסדות הלימוד לשנת הלימודים הערכות לחירוםבטיחות ונגישות 140 
בטיחות למוסדות חינוך

בתי ספר, גני חינוך, איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול
ילדים

הגיל הרך, ילדים, 
נוער

 ,3-6 ,0-3
12-18 ,6-12

 15.08.19  100% מוסדות מאושרים 

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב670
מתאונות מיזם "נשק וסע בבטחה"

התייעלות31.12.19הפחתת התנועה בצירים בקרבת בתי הספר בעיר0-120תושבים כלליבתי ספרועד הורים, בתי ספרקיום הכשרות, מיפוי מסלולים והפקת מפה עירונית

 העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב671
מתאונות מיזם "קו הזה"ב" )אוטובוס מהלך(

שמירה על קצב הירידה במספר נפגעי תאונות הדרכים 0-120תושבים כלליבתי ספרועד הורים, בתי ספרקיום הכשרות, מיפוי מסלולים והפקת מפה עירונית
 בעיר

)11 בתי ספר משתתפים במיזם(

התייעלות31.12.19

העלאת מודעות משתמשי הדרך לסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב672
מתאונות

פעילות מקיפה לכל שכבות הגיל א-ו בתי ספר יסודיים 6-12ילדיםבתי ספרבתי ספר, עמותות ומתנדביםפעילות "יסודיים בדרכים" עבור 20 בתי ספר יסודיים שכבות א' עד ו'
שנה"ל תשע"ט

 התייעלות 30.05.19

הערכות רב תחומית לתחילת שנת הלימודים במוסדות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב673
החינוך 

 הכנת מפת מסלול בהתאם לאזור רישום ציון מעבירי דרך 6-12ילדים, הוריםבתי ספרבתי ספרהפקת מסלול בטוח ואגרת להורים עבור בתי ספר יסודיים
ומשמרות זהב ככרות מעברי חציה גשרים ועוד מסלול 

בטוח 

התייעלות30.09.19

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב674
בדרכים ברשות העירונית

מרחב עירוני- נוער צעירים וקהילההרצאה ופעילות למועצת נוער עירונית ולמדריכי תנועות נוער 
כללי

 התייעלות 28.05.19יישום המשימה אחת לשנה 12-18נוער

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב675
בדרכים ברשות העירונית

 התייעלות 30.06.19ביצוע הכשרה לפני פעילות קיץ12-18נוערבתי ספרחינוך, נוער צעירים וקהילההכשרת מדצ"ים לקייטנות ולבית הספר של הקיץ

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב676
בדרכים ברשות העירונית

שמירה על קצב הירידה במספר נפגעי תאונות הדרכים עובדי עירייהבתי ספרבתי ספרליווי והכשרה של צוותי בתי ספר יסודיים לעבודה שוטפת
בעיר

 התייעלות 30.06.19

הסרת ליקויי תשתית בקרבת מוסדות חינוך, מוסדות ציבור חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב677
ומועדוני קשישים

פיקוח על תיקון והתקנת מעקות, סימוני צביעה, תמרור במקביל 
להשלמות בדרישות לטיפול במוקדי סיכון למוסדות העירייה בדגש 

פתיחת שנת לימודים

מרחב עירוני- חזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעול
כללי

התקציב ממוקדם ביחידות אחזקה ותפעול31.12.19יישום מלא של תיקון והתקנה בהתאם לשטחעובדי עירייה

הכשרה וליווי מקצועי למתנדבי זה"ב בגן כולל אספקת ציוד חומרי לימוד הקניית ידע מקצועי למתנדבים חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב678
והרצאות העשרה בתחום

931.12.19 מפגשים בשנה 0-3, 3-6הגיל הרך, ילדיםגני ילדיםגני ילדים, עמותות ומתנדבים

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב679
מתאונות

התייעלות31.12.19 אחת לשבוע בכל גן לאורך השנה 0-3, 3-6הגיל הרך, ילדיםגני ילדיםגני ילדים, עמותות ומתנדביםהפעלת תכנית זה"ב בגן וניהול 20 מתנדבים ב - 20 גני ילדים 

פעילות/הרצאה מלווה בסרטונים במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי הסברה במוסדות חינוך מסרי בטיחות בדרכיםחוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב680
פורמלי בהתאם להקצאת משטרה

תושבים כללי, בתי ספרכלל העירייה , תושבים
ילדים, נוער

 התייעלות 1230.11.19 פעילויות בשנה 0-120

הסברה סיכון השפעת מהירות על הולך רגל ותפיסת סיכון חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב681
הולך רגל בחצייה 

 התייעלות 30.06.19פעילות  ב- 11 חטיבות ביניים בתשע"ט12-18נוערבתי ספרבתי ספרפעילות הסברה מקיפה בנושא הסעות בקרבת תחנות אוטובוס 

הסברה ברשות העירונית על קמפיין תפיסת הסיכון של חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב682
הולך הרגל בחציית הכביש 

מרחב עירוני- כלל העירייה , תושביםפעילות הסברה להולכי רגל - "תסתכל לי בעיניים"
כללי

 התייעלות 30.06.19פעמיים בשנה לפני ראש השנה ולפני פסח0-120תושבים כללי

בטיחות בדרכים
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב683
מתאונות

מרחב עירוני- תושבים, כלל העירייה , פיקוח ואכיפה , משטרת ישראלמבצע 3 הימים הראשונים ללימודים 
כללי

 התייעלות 30.09.19אחת לשנה בפתיחת שנת הלימודים0-120תושבים כללי

נוער, ילדים, בתי ספרתושבים, בתי ספרפעילויות הסברה עיוניות ומעשיות בנושא רכיבה על אופניים חשמליים הסברה לרוכבי האופניים החשמליים במוסדות חינוךחוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב684
הורים

שמירה על קצב הירידה במספר נפגעי תאונות הדרכים 12-18
בעיר.  עבור כיתות י' 12 בתי ספר 45 כיתות 1211 תלמידים, 

מגיל 16 ומעלה בכל החטיבות והתיכונים בעיר

 תבר 31.12.19

הסברה ברשות העירונית - קמפיין על סכנות הולכי הרגל חוסן עירוניבטיחות ונגישות 400 זהירות בדרכים76001משימות אב685
בחציית הכביש

מרחב עירוני- גני ילדיםפעילות בטיחות בדרכים במעון טל לימן וסאלד
כללי

אנשים עם 
מוגבלות, ילדים

תבר31.12.19פעמיים בשנה בכל בית ספר3-6, 6-12

הסברה ברשות העירונית - קמפיין על סכנות הולכי הרגל חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב686
בחציית הכביש

מרחב עירוני- נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיהצגות בנושא זהירות בדרכים להולכי הרגל והסכנות בחצייה
כללי

 תבר 31.03.19אחת לשנה 0-120ילדים, הורים

פעילות רב תחומית בנושא בטיחות בדרכים ברשות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב687
העירונית

ביצוע חידון עירוני בשלושה שלבים כיתתי בית סיפרי 0-120ילדים, הוריםבתי ספרחינוךביצוע חידון עירוני בשלושה שלבים
ועירוני

 תבר 31.12.19

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב688
מתאונות

מרחב עירוני- שירות והסברהפרסום שלטי חוצות
כללי

העלאת המודעות העירונית בקהילה בהתאם לקמפיין של 0-120תושבים כללי
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 תבר 31.12.19

הסברה ברשות העירונית - קמפיין על סכנות הולכי הרגל חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב689
בחציית הכביש

פעילות במוקדי קהילה מתחמי קיץ )תנועות נוער+ צעירים( הולך רגל 
היסח דעת מניעת נהיגה בשכרות

מרחב עירוני- נוער צעירים וקהילה
כללי

תבר31.08.19אחת לשנה במתחמי הקיץ12-18נוער

ציון יום הבטיחות הלאומי במוסדות החינוך באמצעות טקסים ופעילויות, יום הבטיחות הלאומי חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב690
הפסקות פעילות, ושילוב תכנים במערכי השיעור ופעילות בקהילה

נוער, ילדים, בתי ספרבתי ספר
הורים

 תבר 25.11.19אחת לשנה 12-18, 6-12

מרחב עירוני- משטרת ישראלפעילות הסברה עירונית על כלי דו גלגלי להקטנת תאונות הדרכיםהסברה לרוכבי אופנועים בתוך הרשותחוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב691
כללי

תבר631.12.19 פעילויות בשנה 0-120עובדי עירייה

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב692
בדרכים ברשות העירונית

מרחב עירוני- חזות העיר, מש"א והדרכהיום עיון והרצאות לנהגי העירוייה ולאנשי המקצוע העירוניים
כללי

 תבר 25.04.19פעמיים בשנה לכ200 עובדים0-120עובדי עירייה

הסברה ברשות העירונית - קמפיין על סכנות הולכי הרגל חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב693
בחציית הכביש

מרחב עירוני- חינוך, נוער צעירים וקהילהמופע בהתאם לדגשי רלבד - פעילות הולך רגל, היסח דעת
כללי, מרחב 
עירוני- כללי

שמירה על קצב הירידה במספר נפגעי תאונות הדרכים 0-120תושבים כללי
בעיר

 תבר 30.06.19

הסברה ברשות העירונית - קמפיין על סכנות הולכי הרגל חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב694
בחציית הכביש

שכונות, מרכז שח"קפעילות לקידום הסכנות להולכי רגל במועדוני קשישים
העיר

מבוגרים, הגיל 
השלישי

 ,40-62
62-80

 תבר 31.12.19פעילות אחת לשנה בשבעה מועדוני קשישים

פעילויות בנושא נהגים צעירים ואלכוהול - הרצאה בנושא חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב695
התנהגויות מסכנות חיים ונהיגה בהשפעת אלכוהול

פעילות מניעה בחינוך הבלתי פורמלי בנושא מניעת נהיגה בשיכרות 
ובקהילה סילבסטר

מרחב עירוני- חינוך, נוער צעירים וקהילה
כללי

 תבר 31.12.19הרצאה בשנה 0-120תושבים כללי

פעילויות בנושא נהגים צעירים ואלכוהול - הרצאה בנושא חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב696
התנהגויות מסכנות חיים ונהיגה בהשפעת אלכוהול

 תבר 30.06.19יישום בתשעה תיכונים12-18נוערבתי ספרחינוךעדות אישית לשכבת יב' ב - 9 תיכונים

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב697
בדרכים ברשות העירונית

פעילות למניעת נהיגה בשכרות והיסח דעת דגש רלבד שכבת כיתות יב' 
עבור 11 תיכונים

 תבר 28.02.19יישום ב11 תיכונים12-18נוערבתי ספרחינוך

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב698
בדרכים ברשות העירונית

 תבר 31.03.19יישום פעילות שנתית12-18נועררשות הספורטפעילות לשחקני בית"ר בנושא מניעת נהיגה בשכרות ואופניים חשמליים

העלאת מודעות משתמשי הכביש בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב699
מתאונות

פעילות להעלאת המודעות בקרב רוכבי אופנועים באמצעות בני נוער 
המתנדבים בקהילה במרחב העירוני: תחנות דלק, צמתים מרכזיים 

ומוסכים מורשים 

מרחב עירוני- תושבים
כללי

תוספת תקציב שוטף631.12.19 פעמים בשנה 12-18נוער
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אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות אב700
מתאונות

תוספת תקציב שוטף31.12.19יישום המשימה אחת לשנה 3-6ילדיםגני ילדיםגני ילדים, עמותות ומתנדביםרכישת ערכות למתנדבי זהב בגן לקיום מפגשים אטרקטיביים ומוחשיים 

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב701
בדרכים ברשות העירונית

רכישת ציוד עבור פעילות לקייטנות בית הספר של הקיץ. פעילות ב - 20 
בתי ספר בנושאים של הולכי רגל והתקני ריסון במכונית

שמירה על קצב הירידה במספר נפגעי תאונות הדרכים 6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאי, חינוך
בעיר

 תוספת תקציב שוטף 31.07.19

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב702
בדרכים ברשות העירונית

מערכי שיעור רכיבה נכונה ובטוחה שכבות ד', בכל בתי הספר היסודיים 
בתשע"ט

עבור תלמידי שכבת כיתות ד' בכל בתי הספר היסודיים 6-12ילדיםבתי ספרבתי ספר
כ- 1,526 תלמידים

 התייעלות 30.06.19

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב703
בדרכים ברשות העירונית

 תוספת תקציב שוטף 28.02.19יישום ב40 כיתות6-12ילדיםבתי ספרבתי ספר פעילות חצייה נכונה ובטוחה לתלמידי כיתות ג' 

העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות והימנעות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב704
מתאונות

 תוספת תקציב שוטף 30.06.19יישום בתשע חטיבות12-18נוערבתי ספרבתי ספרפעילות של עדות אישית לשכבת ט'

ועדות עירוניות העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב705
והימנעות מתאונות

מרחב עירוני- כלל העירייה , לשכת מנכ"ל, הנדסהתכלול וניהול ועדת תחקיר תאונות דרכים
כללי

100%31.12.19 עמידה בטיפול בתחקירים0-120תושבים כללי

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב706
בדרכים ברשות העירונית

הכשרת תלמידי כיתות ה' לקראת ביצוע משמרות זה"ב בשיתוף ימת"א 
שרון

831.12.19 פעמים בשנה בכל בית ספר6-12ילדיםבתי ספרבתי ספר, משטרת ישראל

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות אב707
בדרכים ברשות העירונית

 תבר 28.02.19אחת לשנה6-12ילדיםבתי ספרחינוךקיום כנס הסברה והשתלמות למפקדי משמרות זה"ב - שכבת כיתות ו' 

הסרת ליקויי תשתית בקרבת מוסדות חינוך, מוסדות ציבור שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותזהירות בדרכים76001משימות שוטפות708
ומועדוני קשישים

סקר לאיתור מפגעים ליד מוסדות חינוך פורמאלי ובלתי פורמלי, מוסדות 
ציבור ומועדוני קשישים

מרחב עירוני- חינוך, הנדסה, שח"ק
כללי

התייעלות31.12.19החל מאפריל עד יוני מידי שנה 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- גיבוש מעבירי דרך והרמת כוסית בראש השנה ופסח אירועים, ניהול אירועים למעבירי הדרךבטיחות ונגישותמשימות שוטפות709
כללי

30.06.19שני ארועים בשנה עובדי עירייה

ועדות עירוניות העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות חוסן עירוניבטיחות ונגישותמשימות שוטפות710
והימנעות מתאונות

מרחב עירוני- כלל העירייה ריכוז וניהול ועדת בטיחות בדרכים
כללי

31.12.19ארבע וועדות בשנה עובדי עירייה

שיפור תהליכי עבודה, מול מוסדות חינוך, קהילה, מעבירי ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהזהירות בדרכים76001משימות שוטפות711
דרך וספקים כולל בקרה ומדידה

הטמעת מערכת למיפוי תכלול רב תחומי הרשות העירונית לבטיחות 
בדרכים

מרחב עירוני- מחשוב ומערכות מידע
כללי

31.12.19הטמעת מערכתעובדי עירייה

הערכות רב תחומית לתחילת שנת הלימודים במוסדות משימות שוטפות712
החינוך 

רכישת ציוד למעבירי דרך, משמרות זהב והורים מתנדבים: מקלות 
ותמרורים ואפודים 

מרחב עירוני- חינוך
כללי

עבור ביצוע משימה מעבירי דרך, משמרות זהב ותורנות עובדי עירייה
נשק וסע, אחת לשנה רכישת ציוד מרוכזת 

 תבר 30.09.19

100%31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכיםתשלום שכר שוטף 180 שכר1744000110משימות שכר וכ"א713
100%31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עבור עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכיםתשלום שכר שוטף 60 שעות נוספות1744000130משימות שכר וכ"א714
100%31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עבור עובדי הרשות העירונית לבטיחות בדרכיםתשלום אחזקת רכב 25 אחזקת רכב עובדים1744000140משימות שכר וכ"א715
100%31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים הרשות העירונית לבטיחות בדרכיםתשלום שכר שוטף 1,210 זמניים1744000210משימות שכר וכ"א716
ציוד בטיחות 1744000751משימות שכר וכ"א717

בדרכים
100%31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםרכישת ציוד שוטף עבור הרשות העירונית לבטיחות בדרכיםעבודה שוטפת 10 

מערך פעילות שנתי לפעילות רב תחומית בנושא בטיחות זהירות בדרכים76001משימות שכר וכ"א718
בדרכים ברשות העירונית

מרחב עירוני- מש"א והדרכהניהול והכשרה מקצועית למעביר דרך הפרוסים במעברי חצייה בעיר
כללי

31.12.19הכשרה ל-51 מעבירי דרךתושבים כללי

ועדות עירוניות העלאת מודעות משתמשי הדרך בסכנות משימות שכר וכ"א719
והימנעות מתאונות

מרחב עירוני- בתי ספר, חינוךכנס מחנכים לזה"ב
כללי

31.12.19אחת לשנה 
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אגף משאבי אנוש והדרכה
אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו מטרה להעצים את עובדי ועובדות העירייה. תפיסת העולם היא כי באמצעות פיתוח ושימור ההון 
האנושי נוכל לשפר ולמקסם את השירות לתושב והרי זוהי זכות ועצם קיומנו. האגף אחראי על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניוד בין תפקידים, 
קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי. הנהלת העיר רואה בעובדים שותפי דרך משמעותיים לעשייתה והישגיה של העיר ופועלת ללא 

לאות לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. 

האגף פועל להעצמת עובדים ופיתוח מנהלים, עידוד חדשנות, יזמות ויצירתיות והטמעת גישה שירותית בקרב כלל העובדים, על ידי מתן 
הזדמנויות לצמיחה והעשרה אישית ומקצועית.

אגף משאבי אנוש והדרכה
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אגף משאבי אנוש והדרכה

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה משימות אב720
פנים ארגוניים

 מיצוי מלא של משאב כ"א  הקיים בעירייה בטרם יציאה עובדי עירייהכלל העירייה מתן עדיפות לניוד כ"א פנימי לתפקידים ברשות  העצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייה 
לגיוס חיצוני 

 31.12.19 

 31.12.19 עובדי עירייהכלל העירייה תפעול שוטף  שירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיה  2 שונות1616000780משימות אב721
 31.12.19  גיוס בסינכרון עם מערכת התקינה  עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעגיוס ושיבוץ עובדים על פי מערכת התקינה המאושרת  ניהול נוכחות עובדים ניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב722
הטמעת חוברת קליטה, חוברת פרישה ונהלי משאבי אנוש -כולל מילוי  מתן שירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיה ניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב723

טפסים מקוונים בפורטל עירוני חדש 
 31.12.19  יישום בפורטל עירוני חדש עובדי עירייהתכנון אסטרטגי ושיתופיות

השתלמויות 1616000521משימות שוטפות724
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי ניהול ידע בארגון
הארגון 

 31.12.19  פעמיים בשנה עובדי עירייהכלל העירייה יום אוריינטציה לעובדים חדשים - 2 ימים 

העצמת עובדים  1,000 סעיף גזברמשימות שוטפות725
ופיתוח מנהלים

דיונים בבקשות חריגות בנושא שכר שאינם תומכי הסכמים קיבוציים  שירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיה 
וכן דיוני מדיניות

 31.12.19  אחת לחודשיים עובדי עירייהכלל העירייה 

העצמת עובדים  180 פרסום משרות1613100550משימות שוטפות726
ופיתוח מנהלים

 הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי ניהול ידע בארגון
הארגון 

 31.12.19  100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייהכלל העירייה פירסום הודעות דרושים לגיוס כ"א

העצמת עובדים משימות שוטפות727
ופיתוח מנהלים

 הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי 
הארגון 

 31.12.19  הוצאת מכרז בהתאם לצורך ועל פי מנהל תקין עובדי עירייהכלל העירייה תיאום וקיום מכרזים לבחירת עובדים מתאימים

העצמת עובדים משימות שוטפות728
ופיתוח מנהלים

 הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי 
הארגון 

 גיוס על פי תקינה מאושרת תקציב )עובד כנגד תקן עובדי עירייהכלל העירייה גיוס עובדים חדשים
בלבד( 

 31.12.19 

 31.12.19  אחת לחודש  עובדי עירייהכלל העירייה ביצוע בקרה על  חריגות שכר של עובדי העירייה )אכיפה עצמית( שירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיהניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות729
 31.12.19  צמצום 80% מהחריגות עובדי עירייהכלל העירייה הסדרת יתרות שליליות של חופשותשירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיהניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות730
 31.12.19  100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אגף משאבי אנוש והדרכהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 220 שעות נוספות1613100130משימות שכר וכ"א731
אחזקת רכב 1613100140משימות שכר וכ"א732

עובדים
 31.12.19  100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי אגף משאבי אנוש והדרכהתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 140 

 31.12.19  100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים באגף משאבי אנוש והדרכהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 70 זמניים1613100210משימות שכר וכ"א733

 31.12.19  תיעוד של 90% מהפניות  עובדי עירייהשירות והסברהתיעוד פניות במערכת הCRM יצירת חווית לקוח יוזמת, מקצועית ומשמעותיתCRMשיפור השירותמשימות אב734
העצמת עובדים משימות אב735

ופיתוח מנהלים
קיום פגישות עם העובדים הפורשים - הודעה על פרישה והמשך פרישת עובדיםניהול ידע בארגון

תהליך
 31.12.19  ליווי ומתן מענה מלא לצרכי הפורשים עובדי עירייהכלל העירייה 

העצמת עובדים משימות אב736
ופיתוח מנהלים

סיוע לעובדים פורשים במילוי טפסים ופנייה למוסדות חיצוניים, פרישת עובדיםניהול ידע בארגון
בשיתוף עם מנהלת מחלקת תנאי שירות והרפרנטיות האגפיות

 31.12.19  ליווי ומתן מענה מלא לצרכי הפורשים עובדי עירייה

 31.12.19 פעמיים בשנהעובדי עירייההפקת דוחות הפורשים וניתוחם כתשתית לועדת  להארכת גיל פרישה פרישת עובדיםניהול ידע בארגוןמשימות אב737

כ"א

תנאי שירות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

 31.12.19 פעמיים בשנהעובדי עירייהקיום ועדה להערכת גיל פרישה פרישת עובדיםמשימות אב738
הפרשת עובדים לגימלאות -ליווי מרגע הוצאת המכתב ועד טקס פרישת עובדיםמשימות אב739

הפורשים
 31.12.19 ליווי ומתן מענה מלא לצרכי הפורשיםעובדי עירייה

המשך ליווי תכנית תמריצים לסייעות תוך בחינת כדאיות המשך הפעלת העצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייהשיפור השירותמשימות אב740
הפרוייקט 

ירידה בכמות ההחלפות היומית הנדרשת בגין העדרויות  עובדי עירייהחינוך
כיום מ50 ל35 ביום

 בחינת המשך התהליך  30.06.19 

 31.12.19 ניהול שימועים על פי חוק במידת הצורךעובדי עירייהקיום בירורים ושימועים בהתאם לחוק ולנוהל הפנימי בעירייההעצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייהמשימות אב741
ביצוע בקרה על העסקת עובדי קבלן, ביקורת תלושי עובדים ומתן יעוץ שירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיה 100 יועצים1616000980משימות אב742

כולל
 31.12.19 עובדי עירייה

 31.12.19 יישום מיכון רכיבי השכר במערכת עובדי עירייהמנהל כספיםמיכון רכיבי שכר נוספים במערכת הנוכחות: כוננות, קריאות פתע וכו'ניהול נוכחות עובדיםניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב743
 31.12.19 הטמעה מלאה ושימוש המערכת במדור גיוס ומכרזיםעובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעהטמעת מערכת ממוחשבת לגיוס עובדים ומכרזיםהעצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייהניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 40 זמניים מזכירות1613000210משימות אב744
העצמת עובדים פרסום משרות1613100550משימות אב745

ופיתוח מנהלים
 31.12.19 פרסום וגיוס עובדים עובדי עירייהכלל העירייה פרסום וגיוס עובדים גיוס עובדים ניהול ידע בארגון

העצמת עובדים משימות אב746
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה קיום ועדות הדרכה ללימודי תעודה ולימודים גבוהיםתנאי שירות לעובדים

בדיקות רפואיות 1613100782משימות שוטפות747
ואבחונים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור בדיקות לוועדות רפואיותשירות ותמיכה בעובדים ובגמלאיםניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 

 31.12.19 ליווי וסיוע מלא בהתאם לצורךעובדי עירייהכלל העירייה טיפול בוועדות רפואיות והפניה לרופא תעסוקתישירות ותמיכה בעובדים ובגמלאיםניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות748
 31.12.19 תיעוד רציף לאורך השנה עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעתיוק  מסמכים לתיקי עובדים - שוטףמאגרי מידע ובסיסי נתונים מעודכניםניהול ידע בארגוןמשימות שוטפות749
דמי חבר איגודים 1613100523משימות שוטפות750

מקצועיים
 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור האיגודים המקצועייםתמיכת איגודים מקצועיים ועמותות העובדים 1,800 

 31.12.19 פעמיים בשנה עובדי עירייהאירוע מתן קביעותתנאי שירות לעובדיםרווחת עובד1613100780משימות שוטפות751
בדיקות רפואיות 1613100782משימות שוטפות752

ואבחונים
העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור אבחונים פסיכוטכניים של מועמדים לעבודההדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגון

פנסיה לרשויות 1613100783משימות שוטפות753
אחרות

תשלום פנסיה לרשויות אחרות/ מימוש רציפות זכויות עם קופות תנאי שירות לעובדיםשיפור השירות 220 
ותיקות

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה 

שכר אגף משאבי 1613100110משימות שכר וכ"א754
אנוש והדרכה

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף משאבי אנוש והדרכהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 2,650 

סיום העסקת מורים, טיפול בחופשות ללא תשלום ושבתון, הפסקת פרישת עובדיםשיפור השירותמשימות שכר וכ"א755
עבודה: פיטורים והתפטרות, יציאה לפנסיה

 31.05.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספים

פנסיה לרשויות 1613100783משימות שכר וכ"א756
אחרות

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום פנסיה לרשויות אחרותתנאי שירות לעובדיםשיפור השירות

אגף משאבי אנוש והדרכה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

השתלמויות 1616000521משימות אב757
עובדים

העצמת עובדים  500 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 הדרכה ל95% ממנהלי העירייהעובדי עירייהכלל העירייה הדרכת מנהלים בנושא הערכת עובדיםהעצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייהניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב758
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 הטמעת התהליך בקרב 95% ממנהלי העירייהעובדי עירייהכלל העירייה הטמעת תהליך הערכת מנהליםהעצמה ומקצוע כ"א לתפקוד מיטבי בפעילות העירייהניהול ידע בארגון

שימוש של 70% מעובדי העירייה בפורטל- לפחות 2 עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעהטמעת פורטל ואפליקציה מונגשת לכלל העובדיםשירות אופטימלי ליחידות העירייה ולעובדיהניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 310 רווחת עובד1613100780משימות אב759
כניסות בחודש

 31.12.19 

העצמת עובדים משימות אב760
ופיתוח מנהלים

 31.03.19 בניית תכנית שנתית ויישומה עובדי עירייהכלל העירייה ניתוח צרכי ההדרכה הארגוניים ובניית גרף הדרכה מתואםהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

העצמת עובדים משימות אב761
ופיתוח מנהלים

 30.06.19 אישור נוהלעובדי עירייהכלל העירייה אישור נוהל השתלמויות החדשהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב762
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

הפקת חומרים ופרסומים להכשרות והשתלמויות, ציוד וחומרים הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון
להשתלמויות, רכישת ספרים ועיצוב פליירים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב הניתן לכך ללא חריגהעובדי עירייה

השתלמויות 1616000521משימות אב763
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 השתתפות של 20 עובדים במחזור, 6 מחזוריםעובדי עירייהכלל העירייה קיום 6 מחזורים של העצמת עובדיםהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב764
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 קיום 3 מפגשים בשנהעובדי עירייהכלל העירייה הרצאות לפורום ה - 100 הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב765
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 השתתפות 95% מנהלי המחלקותעובדי עירייהפיתוח מנהלי מחלקותהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב766
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.07.19 השתתפות 95% סגני מנהלי אגפים עובדי עירייה פיתוח מנהלים - מנהלים וסגני מנהלי אגפיםהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב767
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

מיפוי העובדים החייבים בהדרכות בנושא נגישות בשירות, קיום הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון
סדנאות והכשרות לעובדים בנושא נגישות וביצוע רישום ומעקב אחר 

המשתתפים בהדרכות ובהכשרות

 לפי הנדרש בחוק ובתקנות  31.12.19 3 הדרכות בשנה עובדי עירייה 

העצמת עובדים משימות אב768
ופיתוח מנהלים

קורס הכשרה לסייעות בגני ילדים בשיתוף הרשות החדשה -"ללמוד הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון
לחיות ביחד"

 הרשות החדשה למניעת 
אלימות,סמים ואלכוהול 

  תקציב בשיתוף הרשות החדשה  31.12.19 קורס 1 בשנה עובדי עירייה 

העצמת עובדים משימות אב769
ופיתוח מנהלים

 הרשות החדשה למניעת קורס הכשרה לסייעות כיתתיות בבתי ספר  בשיתוף הרשות החדשההדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון
אלימות,סמים ואלכוהול 

  תקציב בשיתוף הרשות החדשה  31.12.19 קורס 1 בשנה עובדי עירייה 

 בשיתוף המחלקה לחוסן ובריאות  31.12.19 2 קורסים בשנה עובדי עירייה  קידום הבריאות וחוסן עירוני קורס הכשרה לסייעות בבתי הספר - תוכנית חוסןהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגוןמשימות אב770
השתלמויות 1616000521משימות אב771

עובדים
העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 כ- 300 עובדים בשנה יעברו השתלמויות  במהלך השנה עובדי עירייה  כלל העירייה  השתלמויות מקצועיות פרטניות לעובדים - ימי עיון, כנסים וקורסיםהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב772
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 100/300  31.12.19 אחת לשנה לכל יחידה  עובדי עירייה  כלל העירייה  סיורים לימודיים ליחידותהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגון

אגף משאבי אנוש והדרכה
הדרכה ורווחת הפרט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

השתלמויות 1616000521משימות אב773
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 קיום יום עיון אחד בשנה עובדי עירייה  שח"ק, חינוך יום עיון טראומה לשפ"ח ורווחההדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

העצמת עובדים משימות אב774
ופיתוח מנהלים

פורום מזכירות אגפים - מקצוע וסנכרון ידע בין היחידות ויצירת הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון
שותפיות

 31.12.19 קיום של 4 מפגשים בשנה עובדי עירייה  תכנון אסטרטגי ושיתופיות 

 31.12.19 50% מעובדי העירייה נכנסים לפורטל ועוברים לומדות עובדי עירייה  מחשוב ומערכות מידע הטמעת לומדות קפסולות למידה וסרטוני הדרכה הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות אב775
השתלמויות 1616000521משימות אב776

עובדים
 31.12.19 50% מעובדי העירייה יעברו הכשרות במהלך השנה  עובדי עירייה  בטחון, חירום ובטיחות הכשרות מחייבות בנושא בטיחותהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות

השתלמויות 1616000521משימות אב777
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 השלתמות חד שנתית ל- 60 אימהות בית  עובדי עירייה  כלל העירייה  השתלמות לאמהות הביתהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב778
עובדים

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 5 הדרכות בשנה עובדי עירייה  חינוך קורס מד"א לכל מערך הסייעות /פתוח לכלל עובדי העירייה לפי דרישה הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

העצמת עובדים משימות אב779
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 שתי סדנאות בשנה  עובדי עירייה קיום 2 סדנאות פרישה במהלך השנהפרישת עובדיםניהול ידע בארגון

העצמת עובדים משימות אב780
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 טקס אחד בשנה עובדי עירייה קיום טקס פורשיםפרישת עובדים

שיתופי פעולה משימות אב781
פנים ארגוניים

 31.12.19 3 הדרכות בשנה עובדי עירייה קיום פעילות / הדרכה / הרצאה בנושא לכלל עובדי העירייההדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגון

השתלמויות 1616000521משימות אב782
עובדים

5 פעילויות במהלך השנה בנושא שילוב אנשים עם  עובדי עירייה הכשרות ותמיכה בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויותהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
מוגבלויות

 31.12.19 

העצמת עובדים משימות אב783
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 5 השתלמויות במהלך השנה  עובדי עירייה  כלל העירייה  השתלמות בנושא הטרדה מינית הדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגוןניהול ידע בארגון

 31.12.19  עובדי עירייה  כלל העירייה  זרים להלוויות עובדים ובני משפחותיהםעובדים מחוברים לארגון 15 השתתפות בלוויות1613100785משימות אב784
 31.12.19  כלל העירייה  רכישת ספרות מקצועיתשמירה וטיפוח הידע המקצועי בארגוןניהול ידע בארגון 6 ספרים ועיתונים1613000520משימות אב785
פעולות לרווחת 1613100786משימות אב786

העובד
העצמת עובדים  600 

ופיתוח מנהלים
 31.12.19  עובדי עירייה  כלל העירייה  קידום פעילויות לרווחת העובדקידום וטיפוח רווחת העובד בארגוןניהול ידע בארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות787
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 פעם בשנה  עובדי עירייה רכישת וחלוקת ברכות ממוגנטות ליולדותעובדים מחוברים לארגון

 31.12.19 הפקה - פעם בשנה עובדי עירייה לוח שנה שולחני לעובדיםעובדים מחוברים לארגוןניהול ידע בארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות788
העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות789

ופיתוח מנהלים
 בחינת התקציב ברשות הספורט  31.12.19 דמי הרשמה אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  מימון ותמיכה בקבוצת כדורגל לעובדי העירייהעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות790
ופיתוח מנהלים

 31.08.19 אחת לשנה עובדי עירייה  חינוך טיול מחלקת הסעותעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות791
ופיתוח מנהלים

ריכוז הפעילות מול ידיעות אחרונות בנושא מצטייני ידיעות אחרונות עובדים מחוברים לארגון
ומצטיין הנשיא

 30.06.19 אחת לשנה  עובדי עירייה  כלל העירייה  

אגף משאבי אנוש והדרכה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות792
ופיתוח מנהלים

 28.02.19 אחת לשנה כ- 15 מצטיינים ויחידה מצטיינת עובדי עירייה ריכוז וועדת עובדים מצטייניםעובדים מחוברים לארגוןניהול ידע בארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות793
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 אחת לחודש  עובדי עירייה  כלל העירייה  כוכב החודשעובדים מחוברים לארגון

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  צילום אירועים שוניםעובדים מחוברים לארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות794
 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  השכרת אולמות לאירועיםעובדים מחוברים לארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות795
העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות796

ופיתוח מנהלים
 7.09.19 אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  קיום טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנהעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות797
ופיתוח מנהלים

 31.03.19 אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  קיום טקס הרמת כוסית לכבוד פסח + טקס מצטייניםעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים  1,250 מתנות לחגים1613100781משימות שוטפות798
ופיתוח מנהלים

 30.09.19 אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  רכישה ומתן שי לחג לעובדים ולגמלאיםעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות799
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  קיום והפקת אירועי פרידה ממנהלים בכיריםעובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות800
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 אחת לשנה  עובדי עירייה  כלל העירייה  רכישת שי לעובדים ותיקים בעירייה וחלוקתו עובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות801
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  הפקת טקס קביעות עובדים מחוברים לארגון

העצמת עובדים משימות שוטפות802
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  הרמות כוסית ישיבות הנהלהעובדים מחוברים לארגון

 31.12.19 ליווי וסיוע מלא בהתאם לצורך עובדי עירייה  כלל העירייה  מעקב וסיוע לעובדים חולים בשיחות, מילוי טפסים והכוונהשירות ותמיכה בעובדים ובגמלאיםניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות803
העצמת עובדים משימות שוטפות804

ופיתוח מנהלים
מעקב וסיוע לעובדים במשבר בשיחות, תיווך לגורמים מקצועיים שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאיםניהול ידע בארגון

והכוונה
 31.12.19 ליווי וסיוע מלא בהתאם לצורך עובדי עירייה  כלל העירייה  

הגדלת סל התרומה השנתית ב20% )תוספת של  עובדי עירייה  כלל העירייה  ניהול בנק תרומת ימי מחלהשירות ותמיכה בעובדים ובגמלאיםניהול ידע בארגוןמשימות שוטפות805
כ600שעות בשנה (

 31.12.19 

 31.12.19  עובדי עירייה  כלל העירייה  סיוע בייזום פעילויות ואירועים לגימלאים לאורך השנהרווחת הגמלאיםשיפור השירותרווחת עובד1613100780משימות שוטפות806
 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  עיצוב ופרסוםעובדים מחוברים לארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות807
 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  השתתפות העירייה בפעילות ועד העובדיםעובדים מחוברים לארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות808
 31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה לכך ללא חריגה עובדי עירייה  כלל העירייה  טיפול שוטף בעובדים אבלים על פי הנוהלעובדים מחוברים לארגוןרווחת עובד1613100780משימות שוטפות809
העצמת עובדים רווחת עובד1613100780משימות שוטפות810

ופיתוח מנהלים
 31.12.19 אחת לשנה עובדי עירייה  כלל העירייה  רכישת שי לעובדים חדשיםהדרכה והכשרה למתן כלים, העצמה ומקצוע עובדי הארגון

אגף משאבי אנוש והדרכה
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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 המידע והטלפוניה ומערך המחשוב 

של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.
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אגף מחשוב ומערכות מידע

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירותטלפוניה1092000540משימות אב811
עירוניים וארגוניים

שינויים ושיפורים במערכת לניהול השיחות והתורים ותחזוקת מערכת 
CALL CENTER

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 80%מענה טלפוני באגפים השונים0-120תושבים כללישירות והסברה, חברה לתרבות ופנאי, הנדסה

העצמת עובדים  2,150 שכר1093000110משימות שכר וכ"א812
ופיתוח מנהלים

כ"א עירייה 31.12.19  שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגה מנהל כספיםתשלום שכר עובדיםתשלום שכר שוטף

כ"א עירייה 31.12.19  שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי העירייה באגף המחשובתשלום שכר שוטף 20 שעות נוספות1093000130משימות שכר וכ"א813
אחזקת רכב 1093000140משימות שכר וכ"א814

עובדים
כ"א עירייה 31.12.19  שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהמנהל כספיםאחזקת רכבי לעובדי העירייה באגף המחשובתשלום אחזקת רכב 131 

כ"א עירייה 31.12.19  שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגה עובדי עירייהשירות והסברהתשלום שכר לעובדי עירייה באגף המחשובתשלום שכר שוטףניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 הוצאות תקשורת1093000540משימות שכר וכ"א815
שירותי תמיכה - 1093000750משימות שכר וכ"א816

עובדים קבלניים
עמידה בתנאי החוזה הקבלני ללא חריגה בתקציב עובדי עירייהעובדים במיקור חוץתשלום שכר שוטףניהול ידע בארגוןשיפור השירות 1,800 

שהוקצה 
כ"א עירייה 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות שכר וכ"א817
ועיבוד

שיתופי פעולה  1,076 
פנים ארגוניים

 הפעלת לבורנט/טכנאי מחשוב ותקשורת/רפרנט מחשוב עובדי עירייהבתי ספר, גני ילדיםחינוךשכר עובדים במיקור חוץ לקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךתשלום שכר שוטף
חינוך בהתאם לתקציב ללא חריגה  

כ"א עירייה 31.12.19 

תבר מחשוב משימות שכר וכ"א818
ומערכות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

 ליווי ותמיכה מלאה, ליווי ותמיכה מלאה בהתאם עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי עירייה באגף המחשובתשלום שכר שוטף
לתקציב ולשעות שהוקצו לכך 

כ"א עירייה 31.12.19 

רשיונות/מנויים 31.12.19 בהתאם לאישור תקציבעובדי עירייהכלל העירייה מינויים - תשלום שוטףמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 1,500 טלפוניה1092000540משימות אב819
רכש  30.06.19 סיום עד יוניעובדי עירייהכלל העירייה רכש מכשירים סלולארייםמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 23 טלפוניה1092000540משימות אב820
רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהלשכת מנכ"ל, שירות והסברה, חינוךאספקת ממירים למוקד, לשכה, מועדוניותמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 20 טלפוניה1092000540משימות אב821
רשיונות/מנויים 31.12.19 ניצול התקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהכלל העירייה מינויים - תשלום שוטףמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 170 טלפוניה1092000540משימות אב822
 תחזוקה למרכזייהמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 90 טלפוניה1092000540משימות אב823

 מערכת הקלטה
CALL CENTER

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהכלל העירייה 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהכלל העירייה טלפון IPמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 25 טלפוניה1092000540משימות אב824
ללא תקלות

רכש  31.12.19 

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהכלל העירייה ביצוע עבודות תשתית טלפוניהמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 50 טלפוניה1092000540משימות אב825
ללא תקלות

תחזוקת תשתיות 31.12.19 

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהכלל העירייה תחזוקת התוכנה ושרת הפקסיםמערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפתשיפור השירות 9 טלפוניה1092000540משימות אב826
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירותטלפוניה1092000540משימות אב827
עירוניים וארגוניים

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 0-120תושבים כלליפארק עירוניפארק עירוני - WIFI, פארק עירוני - WIFI אחזקה 
ללא תקלות

חיסכון 31.12.19 

הנהלת האגף

טלפוניה ותקשורת
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב828
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18עובדי עירייהבתי ספרחינוךתחזוקת תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה קיימת בבתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 60 
ללא תקלות

תחזוקת תשתיות 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב829
ועיבוד

חיבור כלל בתי הספר לענן העירייה במסגרת "קול קורא" של משרד קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךהטמעת טכנולוגיה 150 
החינוך, כולל החלפת כל הנתבים )ראוטרים(

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18עובדי עירייהבתי ספרחינוך
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב830
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18בתי ספרחינוךספק אינטרנט - שירותי תמיכה לגלישה באינטרנט בבתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 96 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב831
ועיבוד

ספק אינטרנט - שירותי תמיכה לגלישה באינטרנט בגני ילדים קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 62 
ומועדוניות

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 3-6גני ילדיםחינוך
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירותטלפוניה1092000540משימות שוטפות832
עירוניים וארגוניים

תשתית לתקשורת ומתגים, קבלה והוצאת שיחות ותשתית לאזעקה 
וגילוי אש

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 25 טלפוניה1092000540משימות שוטפות833
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה שירות שליחת הודעות בארגטו

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות שוטפות834
ועיבוד

3-6, 6-12, ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםכלל העירייה תיקוני מדפסות בבתי הספר והגניםקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 12 
12-18

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלות

תמיכה למחשבים  1093000752משימות אב835
)אוטומציה(

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 400 
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 ביצוע סקר שביעות רצון במחלקות השונותעובדי עירייהכלל העירייה תחזוקה ושיפורים למערכות מידע של אוטומציה

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב836
ועיבוד

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 סיום פיתוח בסיס נתוני התלמידיםגני ילדים, בתי ספרחינוךפיתוח תיק תלמידקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 55 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב837
חינוך

הטמעת פרוייקטים, התקציב באגף החינוך 31.12.19 סיום ביצוע שלב ג בפרוייקטבתי ספרחינוך, בתי ספרהטמעת פרוייקט מחשב לכל מורה קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותהטמעת טכנולוגיה 600 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב838
חינוך

6-12, 3-6, ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספרהמשך פרויקט החלפת מרכזיות קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 
12-18

הטמעת פרוייקטים, התקציב באגף החינוך 31.12.19 החלפה בעוד 5 בתי ספר במהלך השנה 

תבר מחשוב 73003משימות אב839
ומערכות

6-12, 3-6, ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספרשדרוג תשתיות אינטרנט בבתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 300 
12-18

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 שידרוג ב10 בתי ספר נוספים

תבר מחשוב 73003משימות אב840
ומערכות

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 יציאה למכרז מערכת קומפלוט חדשהעובדי עירייהחינוךמערכת קומפלוטקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה

תבר מחשוב 73003משימות אב841
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 250 
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 עליה לאוויר עד סוף השנה 0-120תושבים כלליכלל העירייה פיתוח אתר עירוני חדש

תבר מחשוב 73003משימות אב842
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים CRMהטמעת טכנולוגיה 300 
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 יישום באגף מחשוב עד סוף השנה עובדי עירייהכלל העירייה מערכת CRM חדשה

אגף מחשוב ומערכות מידע

מערכות מידע
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

תבר מחשוב 73003משימות אב843
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 יישום באגף מחשוב עד סוף השנה 0-120תושבים כלליחינוך, הנדסה, מש"א והדרכהקיוסקים עבור הנדסה, משאבי אנוש, גני ילדים

תבר מחשוב 73003משימות אב844
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 60 
עירוניים וארגוניים

ילדים, נוער, אנשים חינוך, שח"קהטמעה ואחזקת תוכנת הסעות מוביקס
עם מוגבלות

 ,3-6 ,6-12
12-18

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 בחירת מערכת חדשה תואמת להסעות

תבר מחשוב 73003משימות אב845
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 200 
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 3-5מערכות חדשותעובדי עירייהכלל העירייה אפיון ופיתוח מערכות חדשות לפי דרישות העירייה

תבר מחשוב 73003משימות אב846
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים הערכות לחירוםהטמעת טכנולוגיה
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 עליה לאוויר עד סוף שנה תושבים כלליבטחון, חירום ובטיחותמערכת שו"ב לחירום ויומן מבצעים - מול פיקוד העורף

תבר מחשוב 73003משימות אב847
ומערכות

חיזוק האיתנות  50 
הפיננסית

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים 
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 הטמעה בכלל רחבי העירייהעובדי עירייהכלל העירייה סימנטק - אנטיוירוס וספאם

תבר מחשוב 73003משימות אב848
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 50 
עירוניים וארגוניים

18-40, הוריםגני ילדיםחינוךמערכת לשיבוץ ילדים לגנים וניהול ערעורים
40-62

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 עליה לאוויר עד סוף שנה 

תבר מחשוב 73003משימות אב849
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות
עירוניים וארגוניים

KAFASI - הטמעת פרוייקטים 31.12.19 עליה לאוויר עד סוף שנה 0-120תושבים כלליכלל העירייה פיתוח אפליקציית מידע לתושב

מערכות שכר 1093000751משימות אב850
ומשאבי אנוש

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 580 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקת המערכת ללא תקלות עובדי עירייהמש"א והדרכהניהול נוכחות ומשאבי אנוש + תשלום שכר במערכת מל"ם

רכישת ציוד 1093000930משימות אב851
מחשב

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 30 
עירוניים וארגוניים

רכש  31.12.19 ניצול התקציב שהוקצה לכך ללא חריגהעובדי עירייהרכש ציוד מחשוב לאתרי העירייה

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 85 מחשב- אוטומציה1611110593משימות אב852
עירוניים וארגוניים

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהתחזוקה מערכות ליבה וגבייה של אוטומציה
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מערכות מידע 1732300570משימות אב853
ועדה לתכנון ובניה

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים הערכות לחירוםהטמעת טכנולוגיה 420 
עירוניים וארגוניים

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייההנדסהתחזוקת מערכת GIS העירונית
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב854
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18בתי ספרחינוךאידאה - ניהול סיפריות בחטיבות ובתיכוניםקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 17 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב855
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהקרית ספירחינוךתוכנה לסריקת ספרים בסיפריות -מערכת משולבת עם מערכת אידאהקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 18 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב856
ועיבוד

תוכנת שיבוץ תלמידים לחטיבות הביניים, מודול יועצות, ניהול מאגר קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות
תלמידים

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18עובדי עירייהבתי ספרחינוך
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב857
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהחינוךתוכנת כספים לבתי הספר - אסיףקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 102 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב858
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהחינוךתוכנת שיבוץ סייעות בגני ילדים + אפליקציהקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 42 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב859
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהחינוךמערכת נוכחות + אפליקציה תואמת לגני ילדים ובתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 30 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

אגף מחשוב ומערכות מידע
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב860
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 3-6ילדיםגני ילדיםחינוךהסוד של מיה -מערכת לגני הילדיםקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךהטמעת טכנולוגיה 16 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב861
ועיבוד

18-40, הוריםחינוךרישום לגני הילדים באמצעות האינטרנטקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 21 
40-62

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב862
ועיבוד

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהחינוךתוכנת שפ"חקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 8 
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב863
ועיבוד

הצטיידות מינהלתית- רכישת ציוד מחשוב וטלפוניה למזכירויות, קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 37 
חשבות בבתי הספר

רכש  31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה חינוך

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב864
חינוך

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18ילדים, נוערחינוךמודול ניהול למידה - אופקקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 80 
ללא תקלות

 רשיונות/מנויים, התקציב באגף החינוך 31.12.19 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב865
חינוך

שדרוג מערכות מיקרוסופט - אופיס בבתי הספר לפי הסכם "חותם" קידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 62 
)School Agreement( של משרד החינוך

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך
ללא תקלות

 רשיונות/מנויים, התקציב באגף החינוך 31.12.19 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב866
חינוך

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךהפעלת מנב"ס בכל בתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירות 80 
ללא תקלות

 רשיונות/מנויים, התקציב באגף החינוך 31.12.19 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב867
חינוך

רכש , התקציב באגף החינוך 31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךהצטיידות פדגוגי- רכישת מחשבים ומקרנים בבתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוךשיפור השירות 1,000 

תבר מחשוב 73003משימות אב868
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים הערכות לחירוםהטמעת טכנולוגיה 8 
עירוניים וארגוניים

תחזוקה מלאה של המערכת ללא תקלות בעת תרגול 0-120תושבים כלליבטחון, חירום ובטיחותהמשך תחזוקת מערכת מלח לזמן חירום
ובשעות חירום

רשיונות/מנויים 31.12.19 

תבר מחשוב 73003משימות אב869
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלות0-120תושבים כלליכלל העירייה תחזוקת האתר העירוני

תבר מחשוב 73003משימות אב870
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19  ביצוע אחת לרבעון מול משרד הפניםלשכת מנכ"ל, תכנון אסטרטגי ושיתופיותקבלת מאגר הנתונים המרכזי פעם ברבעון

תבר מחשוב 73003משימות אב871
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה של המערכת ללא תקלות0-120תושבים כללישירות והסברה, חינוך, הנדסה, חברה לתרבות ופנאימתן שירות להזמנת תור מהבית ללא תור ללא המתנה

תבר מחשוב 73003משימות אב872
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 48 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה של המערכת ללא תקלות0-120תושבים כלליהנדסהקיוסק עבור הגבייה- ניהול תורים לתושבים

תבר מחשוב 73003משימות אב873
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 70 
עירוניים וארגוניים

 מערכת ניהול מסמכים לכלל יחידות העירייה
OFFICE LIGHT

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה של המערכת וטיפול מיידי בתקלותעובדי עירייהכלל העירייה 

תבר מחשוב 73003משימות אב874
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהשירות והסברהמערכת ניהול ידע למוקד 106

תבר מחשוב 73003משימות אב875
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות 29 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהשירות והסברהמערכת הודעות BUMPYRD למוקד 106

תבר מחשוב 73003משימות אב876
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה תחזוקת מערכת ושרת חתימות  

אגף מחשוב ומערכות מידע
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

תבר מחשוב 73003משימות אב877
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמנהל כספיםמערכת לניהול ביטוחים בגזברות

חברה מתפעלת 1093000754משימות שוטפות878
שכר

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים הטמעת טכנולוגיה 66 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקת המערכת ללא תקלות עובדי עירייהמש"א והדרכהחברה מתפעלת שכר

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירותטלפוניה1092000540משימות שוטפות879
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה ציר PRI לגיבוי התקשורת בעירייה

רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, שיפור השירות 44 אחזקת מחשב1093000420משימות שוטפות880
מקרנים, חומרים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה אחזקת מחשבים ומדפסות - רכש חלקי מחשוב ומדפסות

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה  תקצוב ניקיוןשמירה על ניקיון וסביבת עבודה נעימהשיפור השירות 81 נקיון1093000753משימות שוטפות881
רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, שיפור השירות 4 חומרים1093000780משימות שוטפות882

מקרנים, חומרים
תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה רכש חומרים

תבר מחשוב 73003משימות שוטפות883
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 20 
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה תחזוקת ואחסנת צילום ישיבות מועצה

תבר מחשוב 73003משימות שוטפות884
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייההנדסהתחזוקת מערכת IFN - מסמכים הנדסיים

תבר מחשוב 73003משימות שוטפות885
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה תחזוקת פורטל מקוון לארכיון ההיסטורי וממשק לגולש

תבר מחשוב 73003משימות שוטפות886
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 12 
עירוניים וארגוניים

תחזוקה שוטפת 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייההנדסהתחזוקת ארכיון עירוני לתכניות בניין

שיתופי פעולה  200 תבר פורטל54001משימות שכר וכ"א887
פנים ארגוניים

 מתן שירות מלא , מתן מענה מלא בהתאם לתקציב עובדי עירייהחינוךהעסקת מטמיעה לפורטל החינוך בבתי הספרקידום הטכנולוגיה במערכת החינוך
והשעות שהוקצו לכך ללא חריגה 

כ"א עירייה 31.12.19 

תבר מחשוב 73003משימות אב888
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 סיום שלב תכנוןעובדי עירייהחזות העיר, תחזוקה ותפעולהטמעת מערכת לניהול לוגיסטיקה )אינוונטר(

תבר מחשוב 73003משימות אב889
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים הטמעת טכנולוגיה
עירוניים וארגוניים

הטמעת פרוייקטים 31.12.19 יותקן בהתאם לאישור תקציבעובדי עירייהכלל העירייה אבטחת מידע - DLP, הוספת תגיות לכל מייל ומידע שיוצא מהעירייה

תבר מחשוב 73003משימות אב890
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 55 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהלשכת מנכ"ל, כלל העירייה מערכת לניהול ומעקב משימות )הנהלה( היטו טרייסר

תבר מחשוב 73003משימות אב891
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים שיפור השירות
עירוניים וארגוניים

עובדי עירייה, תושבים הנדסהתחזוקת מערכת טופס 4
כללי

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלות

תבר מחשוב 73003משימות אב892
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהשח"קמערכת לרווחה, אחזקת מערכות ממוחשבות רווחה

אגף מחשוב ומערכות מידע

מרכז תמיכה ותשתיות
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תבר מחשוב 73003משימות אב893
ומערכות

העצמת עובדים  30 
ופיתוח מנהלים

רכש  31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהמש"א והדרכהתקציב קורסים והדרכות עבור אנשי אגף המחשובהעצמה והכשרת צוות העובדיםניהול ידע בארגון

תבר מחשוב 73003משימות אב894
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 8 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה אבטחת מידע- הגנה מוירוסים וספאם לכל משתמשי הערייה

תבר מחשוב 73003משימות אב895
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 10 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה אבטחת מידע- רשיונות אנטי וירוס ואנטי ספאם

תבר מחשוב 73003משימות אב896
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 10 
עירוניים וארגוניים

תחזוקת תשתיות 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה אחזקת חוות שרתים - סביבת הפרודקשיין

תבר מחשוב 73003משימות אב897
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה
עירוניים וארגוניים

STORAGE-תחזוקת תשתיות 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה תחזוקה למערכת ה

תבר מחשוב 73003משימות אב898
ומערכות

תחזוקת תשתיות 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה בנק שעות למומחיםתקצוב מומחים למתן פתרונות טכנולוגייםשיפור השירות 10 

תבר מחשוב 73003משימות אב899
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

VMWARE רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה רישוי ותחזוקת מחיצות וירטואליות

תבר מחשוב 73003משימות אב900
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
עירוניים וארגוניים

תחזוקת תשתיות 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה תחזוקה לחוות שרתים פיזיים ולטייפ גיבוי

תבר מחשוב 73003משימות אב901
ומערכות

רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, שיפור השירות 30 
מקרנים, חומרים

רכש  31.12.19 בהתאם לתקציב שניתןכלל העירייה החלפת מחשבים ישנים וריבוי משתמשים

תבר מחשוב 73003משימות אב902
ומערכות

רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, שיפור השירות
מקרנים, חומרים

רכש  31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה החלפת מדפסות ישנים ובקשות חדשות

תבר מחשוב 73003משימות אב903
ומערכות

רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, שיפור השירות
מקרנים, חומרים

רכש  31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה אמצעי מחשוב 

תבר מחשוב 73003משימות אב904
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 60 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותכלל העירייה אחזקת סביבת הגיבוי בענן - DR AZURE של מיקרוסופט

תבר מחשוב 73003משימות אב905
ומערכות

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 850 
עירוניים וארגוניים

רשיונות/מנויים 31.12.19 תחזוקה מלאה ללא תקלותעובדי עירייהכלל העירייה התקנת 800 רשיונות מיקרוסופט בענן

מערכות שכר 1093000751משימות שוטפות906
ומשאבי אנוש

קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 5 
עירוניים וארגוניים

עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה עובדי עירייהמש"א והדרכהתחזוקת ארכיון תלוש שכר
ללא תקלות

רשיונות/מנויים 31.12.19 

אגף מחשוב ומערכות מידע
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אגף חינוך
עירנו האיכותית כפר סבא - שואפת להמשיך ולהוביל בתרומה לרמה האיכותית של 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 לחינוך איכותי לכל התלמידות, התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר.

מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחית על ידי העקרונות הבאים :
צרכי הפרט - בבסיס החינוך אנו מציבים את טיפוחו של הפרט והכלתו תוך שימת דגש על מוגנותו 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 כדי חשיפת התלמידים לאמנויות שונות: קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, אמנות 

פלסטית ומחול.
זהות יהודית ישראלית וממלכתיות -  לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו, את זהותו היהודית והישראלית ולצד אלה, להכיר את אזרחיה הלא יהודים 

של מדינת ישראל, את התרבויות השונות והכל מתוך תפיסה דמוקרטית של כבוד האדם ושיוויון.
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אגף חינוך

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב907
לחינוך

החברה הכלכלית, הנדסה, מנהל כספים, שירות  קיום חשיבה על הקמת מרכז מצויינותתכנון מערכת החינוך בעיר
והסברה

6-12, 3-6, ילדיםמרחב עירוני- כללי
12-18

31.12.19 הסכמה על מתווה 

בנייה,הרחבה ושיפוץ בתי ספר קיימים; חב"ד, גוונים, יצחק שדה ובניית יידוע, דיאלוג ושיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטותשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב908
חטיבה חדשה, שיפוץ שרת ושזר, רחל המשוררת , שי עגנון, גני הילדים

31.12.19 הסכמה על מתווה 6-12ילדיםבתי ספרהחברה הכלכלית, הנדסה, מנהל כספים

31.12.19השלמת בנייה והפעלה 6-12ילדיםבתי ספרקיימות וחדשנות, החברה הכלכלית, הנדסההקמת קריית חינוך בתי ספר ייחודייםעידוד חדשנות בעירייה ובעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמות 120 יוזמות חינוכיות55002משימות אב909
31.12.19השלמת בנייה והפעלה 6-12, 3-6ילדיםבתי ספרקיימות וחדשנות, החברה הכלכלית, הנדסהבניית מרחבי חינוך חדשניים בתוך בתי ספר וגני ילדיםעידוד חדשנות בעירייה ובעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותמשימות אב910
תיכון הקמה/56022משימות אב911

הרחבה ותוספת 
כיתות

6-1231.12.19נוערבתי ספרהנדסהתכנון/הרחבה לכיתות בגילאי התיכוןפיתוח והקמת מוסדות מוס"חשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך 500 

3-630.8.19ילדיםגני ילדיםהנדסהתכנון והקמת גני ילדים ברחבי העיר לפי הצרכיםפיתוח והקמת מוסדות מוס"חשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך 1,800 גנ"י ברחבי העיר56023משימות אב912
הקמת חטיבת 56020משימות אב913

ביניים
6-1231.12.19נוערבתי ספרהחברה הכלכליתהקמת חטיבת בינייםפיתוח והקמת מוסדות מוס"חשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך 10,000 

תוספת למבני 56019משימות אב914
חינוך

תכנית אסטרטגית חדשנות ויזמות 19,500 
לחינוך

בנייה והרחבת בתי ספר קיימים חב"ד, גוונים ,יצחק שדה, רחל עידוד חדשנות בעירייה ובעיר 
המשוררת,שי עגנון בראייה פדגוגית

31.12.19הטמעה ועבודה 6-12ילדיםבתי ספרהנדסה, החברה הכלכלית

31.12.19תפעול הפרויקט0-3הגיל הרךמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיחשיבה על הקמת מרכז לגיל הרךעידוד חדשנות בעירייה ובעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותמשימות אב915
העצמת עובדים  15 השתלמויות1811000783משימות אב916

ופיתוח מנהלים
31.12.19נוכחות בימי הפעילות של 70% מעובדי האגףעובדי עירייהמש"א והדרכהפעילות גיבוש ופעילות העצמהפיתוח רווחת העובדניהול ידע בארגון

הצללת מגרשי 53014משימות אב917
ספורט

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18ילדיםבתי ספררשות הספורטהצללת מגרשי ספורטהצללת מגרשי ספורטשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך 400 

תבר-שיפוצי 53012משימות אב918
מוס"ח

תוכנית רב שנתית של מוסדות החינוך בעיר; בתי ספר וגני שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך 46,000 
ילדים

הנדסה, חזות העיר, מחשוב ומערכות מידע, החברה שיפוצים לפי תכנית עבודה בבתי ספר וגני ילדים
הכלכלית, תחזוקה ותפעול

בתי ספר, גני 
ילדים

6-12, 3-6, ילדים
12-18

תבר בביצוע של אגף הנדסה- 46 מש"ח31.12.19השלמת בנייה והפעלה 

6-1231.12.19ילדיםבתי ספרקידום ופיתוח תכניות פדגוגיות בחינוךתכניות פדגוגיות של אגף החינוךקידום החינוך 130 יוזמות חינוכיות55002משימות אב919
תכנית אסטרטגית קידום החינוך 100 יוזמות חינוכיות55002משימות אב920

לחינוך
נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, שח"ק, התחלת יישום התכנית האסטרטגיתתכנון מערכת החינוך בעיר

הנדסה
בתי ספר, גני 

ילדים
ילדים, נוער, אנשים 

עם מוגבלות
 ,3-6 ,6-12

12-18
31.12.19אישור התוכנית והתחלת יישומה 

תכנית אסטרטגית קידום החינוךמשימות אב921
לחינוך

בתי ספר, גני משרדי ממשלה  קידום תוכנית עבודה משותפת רשות משרד לקידום החינוךתכנון מערכת החינוך בעיר
ילדים

ילדים, נוער, אנשים 
עם מוגבלות

 ,3-6 ,6-12
12-18

31.12.19סינכרון מלא בין הרשות למשרד

תכנית אסטרטגית קידום החינוךמשימות אב922
לחינוך

31.12.19אישורעובדי עירייהלשכת מנכ"לקידום אגף החינוך למינהלהסדרת פעילות האגף

31.12.19ביצוע המשימהעובדי עירייההנדסהמציאת דיור הולם ומותאם לאגף החינוךתכנון מערכת החינוך בעירשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךמשימות אב923
תכנית אסטרטגית קידום החינוךמשימות אב924

לחינוך
31.12.19ביצוע המשימהעובדי עירייהמנהל כספים, תכנון אסטרטגי ושיתופיותעדכון שנתי של התכניתתכנון מערכת החינוך בעיר

הנהלת האגף
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

31.10.19ביצוע המשימהעובדי עירייהביצוע פעימה שניהניהול וטיוב ההוראהניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב925

שיפור מדדי האח"מ בבתי הספר. תוצאות יתפרסמו עד 6-12, 12-18נוער, ילדיםבתי ספרקידום הבריאות וחוסן עירוניקיום התכנית בכל בתי הספר בעירחיזוק החוסן האישי של כל באי בתי הספרחוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב926
סוף השנה

31.12.19

תוכניות פדגוגיות 1811000756משימות אב927
ואחרות

נוער, ילדים, תושבים בתי ספרכלל העירייה קיום אירועי שבוע החינוךהוקרה וציון שבוע החינוך בעירקידום החינוך 200 
כללי

6-13.5.19ניהול על פי תכנית0-120

בתי ספר, גני מחשוב ומערכות מידעמתן שירות מיטבי בתהליכי רישום ושיבוץ למוסדות החינוךייעול תהליכים מנהליים לשירות הציבורניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב928
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,3-6 ,6-12
12-18

31.12.19

עובדי עירייה, שירות והסברההטמעת מערכת CRM ייעול תהליכים מנהליים לשירות הציבורCRMשיפור השירותמשימות אב929
תושבים כללי

30.06.19הטמעה מלאה של המערכת

בתי ספר, גני מנהל כספיםביצוע תהליך בקרה של ניהול כספים בגני הילדים תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 100 יעוץ כלכלי1811000786משימות אב930
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב931
ועיבוד

בתי ספר, גני תפעול אגף החינוך תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 1,800 
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני תפעול אגף החינוך תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 50 תשלום פריצות1811000440משימות אב932
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני תפעול אגף החינוך תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 20 כיבודים1811000511משימות אב933
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני תפעול אגף החינוך תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 5 ספרים ועתונים1811000522משימות אב934
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני שירות והסברהעיצוב גרפי ומודעות פרסום )קמפיינים, דרושים(הנגשת המידע ופרסוםקידום החינוך 30 פירסום1811000550משימות אב935
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני אחזקה, תחזוקה ושירותים למוסדות החינוך בעיר תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 300 תיקוני מזגנים1811000752משימות אב936
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני אחזקה, תחזוקה ושירותים למוסדות החינוך בעיר תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 7 עזרה ראשונה1811000755משימות אב937
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני אחזקה, תחזוקה ושירותים למוסדות החינוך בעיר תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 53 הוצאות שונות1811000782משימות אב938
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

הוצאות כנגד 1811000931משימות אב939
הרשאות

בתי ספר, גני אחזקה, תחזוקה ושירותים למוסדות החינוך בעיר תפעול שוטף של ניהול מערכת החינוך בעירקידום החינוך 500 
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר אוטונומיים- ניהול עצמי לפי תכנית שנתית ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב940
מקושרת משאבים

ירידה במספר שעות העסקת המלווה הכלכלית לפי בית 6-12עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםהמשך ליווי כלכלי של מנהלי בתי הספר והמנהלניות
ספר

30.06.19

בתי ספר, גני מנהל כספיםביצוע תהליך של הגדלת הכנסות מול משרד החינוךמקסום הכנסות ממשרד החינוךניהול ידע בארגוןקידום החינוך 200 יעוץ כלכלי1811000786משימות אב941
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

31.12.19הכנסה מירבית ממשרד החינוך12-18

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

בתי ספר אוטונומיים- ניהול עצמי לפי תכנית שנתית ניהול ידע בארגוןקידום החינוך 100 יעוץ כלכלי1811000786משימות אב942
מקושרת משאבים

גיבוש והפצת נהלי תקציב לכלל בתי הספר, הטמעת נהלי העבודה 
וההתנהלות בניהול העצמי 

עד סוף שנת הלימודים תשע"ט , מנהלי החשובנות יגישו 6-12ילדיםבתי ספרמנהל כספים
תקציב מאוזן לפי תכנית עבודה 

31.12.19

בתי ספר אוטונומיים- ניהול עצמי לפי תכנית שנתית ניהול ידע בארגוןקידום החינוך 5 יעוץ כלכלי1811000786משימות אב943
מקושרת משאבים

ביצוע סבב שני של השתלמות חד יומית למנהלי בתי הספר ומנהלי 
חשבונות

עד סוף אפריל 2019 מנהלי בתי הספר ומנהלי 6-12ילדיםבתי ספרמנהל כספים
החשבונות יעברו השתלמות 

30.06.19

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב944
חינוך

רכישת ציוד וחומרים למסגרות הלימוד )גני ילדים, בתי ספר יסודיים תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 300 
וחטיבות( קיימים

בתי ספר, גני מנהל כספים
ילדים

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלות
12-18

31.12.19

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב945
חינוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרמחשוב ומערכות מידערכישת ציוד קצה למורים המצטרפים לפרויקטמחשב לכל מורהקידום החינוך 600 

מחשוב והצטיידות 52003משימות אב946
חינוך

רכישת ריהוט וציוד לגנים וכיתות חדשות מעוכבי התפתחות ולקויי תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 1,970 
למידה

בתי ספר, גני מנהל כספים
ילדים

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלות
12-18

31.03.19

גני ילדים, בתי הנדסההקמת קומת שירות במבנה אגף חינוךשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות אב947
ספר

31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייה

גני ילדים, בתי שירות והסברההשלמת הסבת כלל הטפסים באגף לטפסים מקווניםשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות אב948
ספר

100% טפסים מקוונים. במחצית כ - 50% מהטפסים עובדי עירייה
שאינם רישום או ערעורים הוגשו בצורה מקוונת

31.03.19

18-40, הוריםגני ילדיםשירות והסברההטמעת העבודה עם מערכת לזימון תורים במחלקת גני ילדיםשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות אב949
40-62

50%30.06.19 מהתורים נקבעים דרך האינטרנט

גני ילדים, בתי מש"א והדרכה, שירות והסברההדרכות עובדים בנושא שירותשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב950
ספר

31.12.19ביצוע הדרכה אחת לפחותעובדי עירייה

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות. תקצוב 31.07.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ6-12, 12-18אנשים עם מוגבלותבתי ספרהנדסההנגשת בתי ספר וגני ילדים לפי תכניתהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 4,090 הנגשת מוס"ח53008משימות שוטפות951
ע"ס -4,090 תבר מנוהל על ידי מחלקת 

בינוי ופיתוח
גני ילדים, בתי איתור מבנה נאות לכלל יחידות אגף החינוך שירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות שוטפות952

ספר
31.12.19יישומם משימה עד סוף שנת הלימודיםעובדי עירייה

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות שוטפות953
ועיבוד

השלמת והטמעת מחשוב תהליך רישום תושבים חדשים למערכת שירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירות
החינוך

גני ילדים, בתי מחשוב ומערכות מידע
ספר

92%31.01.19 רישום אינטרנטי לכל מוסדות החינוךעובדי עירייה

גני ילדים, בתי מחשוב ומערכות מידעהטמעת תהליך מחשוב הערעורים על השיבוצים שירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות שוטפות954
ספר

92%31.05.19 מהעירעורים אינטרנטיםעובדי עירייה

גני ילדים, בתי מחשוב ומערכות מידעבחינת מחשוב תהליך ועדות השמה והטיפול בהחלטותשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות שוטפות955
ספר

31.03.19עובדי עירייה

גני ילדים, בתי שירות והסברההסדרת והתאמת המענה הטלפוני בהתאם לצרכי האוכלוסיות השונותשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךCRMשיפור השירותמשימות שוטפות956
ספר

90%31.03.19  מענה טלפוני בכלל היחידותעובדי עירייה

18-40, הוריםגני ילדיםשירות והסברההתקנת והטמעת העבודה עם מערכת לזימון תורים מדור רישוםשירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךשיפור השירותמשימות שוטפות957
40-62

31.12.19במחצית השניה לקראת הרישום 

הטמעת העבודה עם מערכת CRM במחלקות: גני ילדים, הסעות, יסודי, שירות אופטימלי לתלמידי ועובדי מערכת החינוךCRMשיפור השירותמשימות שוטפות958
על יסודי ורישום, וילדים בסיכוי, קבסים ומנהלי אזורים

גני ילדים, בתי שירות והסברה
ספר

70%30.06.19 עמידה בזמני תקן בסוף השנהעובדי עירייה

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משכורת ושכר 1811000110משימות שכר וכ"א959
משולבי

בתי ספר, גני מנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף החינוךתשלום שכר שוטףקידום החינוך 4,445 
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

בתי ספר, גני מנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף החינוךתשלום שכר שוטףקידום החינוך 385 שעות נוספות1811000130משימות שכר וכ"א960
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

אחזקת רכב 1811000140משימות שכר וכ"א961
עובדים

בתי ספר, גני מנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף החינוךתשלום שכר שוטףקידום החינוך 350 
ילדים

נוער, ילדים, תושבים 
כללי

 ,12-18 ,3-6
3-6

31.12.19עמידה ב-100% תקציב

פרויקט ספריית 1812000780משימות אב962
פיגמות

31.12.19עמידה ב-100% תקציבילדיםגני ילדיםפרויקט ספריית פיגמותפרוייקטים במוסדות החינוךקידום החינוך 60 

אחזקת רכב 1812100140משימות אב963
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדיםתשלום אחזקת רכב 120 

תכנית אסטרטגית חדשנות ויזמותיוזמות חינוכיות55002משימות אב964
לחינוך

31.12.19תפעול הפרויקט0-3הגיל הרךגני ילדיםהחברה הכלכליתתכלול ומתן וחסות למעונות וגנים מגיל אפס עד שלוש -"רב טף"עידוד חדשנות בעירייה ובעיר 

שיפור העמידה בזמני תקן בפניות מוקד בנושאים: חינוך 3-6הגיל הרך, הוריםגני ילדיםשירות והסברהעבודת מחלקת גני ילדים בשיטת ה - CRMשירות אופטימלי לילדי והורי הגנים לשיפור השירותCRMשיפור השירותמשימות אב965
גני ילדים: עליה מ 64.4% ל - 70%. חינוך גני ילדים 

צוותים עליה מ - 83% ל - 88%

31.12.19

עידוד חדשנות במערכת החינוך-עבודה פסיכופדגוגית חדשנות ויזמותיוזמות חינוכיות55002משימות אב966
בתחום המתמטיקה 

31.12.19יישום תלוי תקציב 3-6ילדיםגני ילדיםיישום תכנית מתמטיקה בגני הילדים 4-6

עידוד חדשנות במערכת החינוך על ידי שילוב מיטבי של חוסן עירוניחדשנות ויזמותמשימות אב967
אוכלוסיות שונות בעיר

אנשים עם מוגבלות, בתי ספרחינוך, משרדי ממשלה שילוב ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות החינוך הרגיל
ילדים

31.12.19הצלחת שילוב הילדים על פי דרישה וזמינות מקום6-12, 12-18

עידוד חדשנות במערכת החינוך על ידי שיפור השירת ומתן שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותמשימות אב968
מענה לדרישות קהל

31.12.19יישום תלוי תקציב 3-6עובדי עירייהגני ילדים הכנה והתארגנות לקראת פתיחת גן יער בשנת הלימודים הבאה

ניהול מערכת החינוך של הגיל הרך באמצעות התאמת קידום החינוךמשימות אב969
תהליכי עבודה

ביסוס המבנה הארגוני של המחלקה, דיוק והגדרת תפקידים והוספת 
מנהלי מרחבים

30.06.19יישום ביצוע 3-62019ילדיםגני ילדים

שירות מוקד גני 1812000750משימות אב970
ילדים

3-631.12.19ילדים, הוריםגני ילדיםשירות והסברהמענה טלפוני מיטבימתן שירות אופטימלי לילדי והורי הגנים קידום החינוך 55 

ניהול מערכת החינוך של הגיל הרך באמצעות התאמת קידום החינוךמשימות אב971
תהליכי עבודה

ביסוס מערך העבודה עם מפקחות גני הילדים במשרד החינוך, גננות 
מובילות אשכול וועד הגננות

30.06.19המשך יישום3-6ילדיםגני ילדיםמשרדי ממשלה 

הטמעת תכנית מעברים ורצפים מול בתי הספר היסודיים לקראת עליה תכנון מערכת החינוך בעירניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב972
לכיתה 

30.06.19יישום ביצוע 3-62019ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה 

הערכות לחירום, חוסן קידום החינוךמשימות אב973
עירוני

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות 
באמצעות התאמת תהליכי עבודה

31.07.19יישום ביצוע 3-62019ילדיםגני ילדיםבטחון, חירום ובטיחותבדיקה והערכות לשמירת גני הילדים

אגף חינוך

גני ילדים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

העצמת עובדים משימות אב974
ופיתוח מנהלים

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות 
באמצעות התאמת תהליכי עבודה

30.06.19המשך יישוםעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספים, מש"א והדרכה, שירות והסברהבחינת תכנית התמריצים לסייעות

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 11,470 שכר סייעות חובה1812200110משימות אב975
באמצעות התאמת תהליכי עבודה

31.12.19המשך יישום3-6עובדי עירייהגני ילדיםחברה לתרבות ופנאיתפעול היול"א בהתאם לחוק הצהרונים וחוק הקייטנות 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםחשמל גני חובההוצאות שוטפות 300 חשמל1812200430משימות אב976
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום ביטוח גני חובהתשלום ביטוח 52 ביטוח1812200440משימות אב977
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםאחזקת טלפוניההוצאות שוטפות 50 טלפונים1812200492משימות אב978
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםחומרי עבודה גני חובההוצאות שוטפות 630 חומרי עבודה1812200740משימות אב979
גננות מדינה 1812200760משימות אב980

מקביל
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםניהול חינוך איכותיהוצאות שוטפות 12,700 

כלים מכשירים 1812200780משימות אב981
וציוד

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםפעילות שוטפת בגני הילדיםהוצאות שוטפות 50 

הוצאות שירותים 1812200782משימות אב982
מרצון

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםהוצאות שירותים מרצוןהוצאות שוטפות 1,007 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםפעילות בגני ילדים - ריתמוסיקההוצאות שוטפות 21 ריתמוסיקה1812201110משימות אב983
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםפעילות בגני ילדים - ריתמוסיקהקידום חינוך איכותי בגני הילדים 1,580 ריתמוסיקה1812201210משימות אב984
ריתמוסיקה 1812201750משימות אב985

פעולות
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםפעילות בגני ילדים - ריתמוסיקהקידום חינוך איכותי בגני הילדים 1,900 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםחשמל גני טרום חובההוצאות שוטפות 280 חשמל1812300430משימות אב986
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום ביטוח גני טרום חובהתשלום ביטוח 68 ביטוח1812300440משימות אב987
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםחומרי עבודה גני טרום חובההוצאות שוטפות 620 חומרי עבודה1812300740משימות אב988
גננות עובדות 1812300760משימות אב989

מדינה
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםגננות עובדות מדינההוצאות שוטפות 18,751 

חומרי עבודה 1812300780משימות אב990
ושונות

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםחומרים עבודה ושונות גני טרום חובההוצאות שוטפות 15 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםזהב בגן טרום חובההוצאות שוטפות 4 זהב בגן1812300781משימות אב991
הצטיידות גני 1812300930משימות אב992

ילדים
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםהצטיידות גני ילדים טרום חובההוצאות שוטפות 4 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםשמירה על גני יול"אהוצאות שוטפות 80 שמירה1812500750משימות אב993
מועדוניות חינוך 1812611110משימות אב994

מיוחד
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמועדוניות חינוך מיוחדהוצאות שוטפות 860 

הפעלת ניצנים 1812810750משימות אב995
בחופשה )שמירה(

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםהפעלת ניצנים בחופשה )שמירה(הוצאות שוטפות 1,074 

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

קיטנה ציבורית גני 1812820750משימות אב996
ילדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםקיטנה ציבורית גני ילדיםהוצאות שוטפות 20 

בהפעלת קייטנות 1812821750משימות אב997
יולי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםבהפעלת קייטנות יוליהוצאות שוטפות 4,574 

העצמת עובדים משימות אב998
ופיתוח מנהלים

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות 
באמצעות יישרום תכנית העברת גני יול"א לחברה

30.06.19שימור כ"א במערכת3-6עובדי עירייהגני ילדיםמש"א והדרכה, חברה לתרבות ופנאיפעימה שלישית של העברת גני יול"א לחברה לתרבות הפנאי

פרוייקט איתור 1812200750משימות אב999
לקויות למידה 

בגנים 

העצמת עובדים  120 
ופיתוח מנהלים

תכניות בגנים עבור מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, חוסן עירוני
רווחה ומוגנות

31.12.19יישום והפקת דוח שפ"ח3-6ילדיםגני ילדיםתכנית מעג"ן בגני הילדים

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוךמשימות אב1000
באמצעות פיתוח והעצמת סייעות

3-630.06.19ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםבניית מערך סייעות מובילות אשכול במקביל לגננות מובילות אשכול

העצמת עובדים  50 השתלמויות1812300520משימות אב1001
ופיתוח מנהלים

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות ניהול ידע בארגון
באמצעות פיתוח והעצמת סייעות

המשך ניהול 3 קורסים קיימים ופתיחת קורס נוסף עם 3-6ילדיםגני ילדיםמש"א והדרכההכשרות לצוות הסייעות הגני הילדים, וביסוס מפגשי מובילות הגן
30סייעות

31.12.19

50%30.06.19 מהפגישות יזומנו דרך האינטרנט3-6ילדים, הוריםגני ילדיםשירות והסברה, מחשובהטמעת מערכת לזימון תורים בתקופת הרישום והעירעוריםמתן שירות אופטימלי לילדי והורי הגנים הטמעת טכנולוגיהמשימות אב1002
90%31.12.19 מענה במוקד צוותים ובמוקד מגע"ר3-6ילדים, הוריםגני ילדיםשירות והסברה, מחשוב ומערכות מידעמענה טלפוני שוטף להורים ולצוותיםשיפור השירות וקידום ניהול מערכת החינוך של הגיל הרךCRMשיפור השירותמשימות אב1003
עיר בריאה גני 1812200781משימות אב1004

ילדים
מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות חוסן עירוניקידום החינוך 40 

באמצעות תפעול שוטף של גני הילדים
31.12.19המשך תפעול והרחבה תלוי תקציב 3-6ילדיםגני ילדיםקידום הבריאות וחוסן עירוניפעילות תזונה בריאה בחווה החקלאית

הטמעת פעילות צוות עיר - מפגשים קבועים אחת לחודש - שיתוף ניהול מערכת החינוך של הגיל הרךחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1005
פעולה בין משרד החינוך , שפ"ח, גני הילדים

31.12.19המשך ביצוע והטמעה בשילוב החינוך המיוחד3-6ילדיםגני ילדיםמשרדי ממשלה 

ניהול מערכת החינוך של הגיל הרך-מערכת גני הילדים קידום החינוךמשימות אב1006
העירוני

3-631.12.19ילדיםגני ילדיםחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולניהול ופיקוח על 199 גני הילדים; פדגוגי, תפעולי, כ"א, הצטיידות וכו

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות ניהול ידע בארגוןקידום החינוך 50 השתלמויות1812300520משימות אב1007
ותפעול שוטף של גני ילדים

100%31.12.19 מעובדי המחלקה יעבור הכשרהעובדי עירייהגני ילדיםמש"א והדרכההכשרות הנהלת המחלקה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1008
ותרבות

ילדים, אנשים עם גני ילדיםחינוך, משרדי ממשלה פיתוח מודל חינוכי המקדם חיים משותפים לילדים עם וללא מוגבלותזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
מוגבלות

31.12.19הצלחת הפרוקיט3-6

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב1009
ועיבוד

30.09.19שיבוץ הילדים יתבצע בהצלחה בכל גני הילדים3-6ילדיםגני ילדיםמחשוב ומערכות מידעהטמעת תהליך העבודה עם מערכת שיבוץ ילדים לגניםניהול מערכת החינוך של הגיל הרךניהול ידע בארגוןשיפור השירות

ניהול מערכת החינוך של הגיל הרך באמצעות מערכות קידום החינוךמשימות שוטפות1010
ממוחשבות

הטמעת מערכת השיבוץ והנוכחות של הסייעות והגננות למערכות 
השכר של העירייה

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספים, מחשוב ומערכות מידע

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום שעות נוספות של מינהל גני הילדיםתשלום שכר שוטף 150 שעות נוספות1812100130משימות שכר וכ"א1011
שכר מינהל גני 1812100110משימות שכר וכ"א1012

ילדים
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםשכר מינהל גני ילדיםתשלום שכר שוטף 1,899 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםבתי ספרמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לסייעותתשלום שכר שוטף 100 שעות נוספות1812200130משימות שכר וכ"א1013

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

סייעות חובה 1812200210משימות שכר וכ"א1014
זמניים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםבתי ספרמנהל כספיםשכר סייעות חובה זמנייםתשלום שכר שוטף 545 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר סייעותתשלום שכר שוטף 480 סייעות מגן1812202110משימות שכר וכ"א1015
זמניים סיעות 1812210210משימות שכר וכ"א1016

צמודות חנ"מ 
חובה

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר סייעות זמנייםתשלום שכר שוטף 6,080 

משכורת ושכר 1812300110משימות שכר וכ"א1017
משולבי

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום שכר לגני ילדיםתשלום שכר שוטף 15,549 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לגני הילדיםתשלום שכר שוטף 400 שעות נוספות1812300130משימות שכר וכ"א1018
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםמנהל כספיםמשכורת זמניים לגנים טרום חובהתשלום שכר שוטף 600 זמניים טרום1812300210משימות שכר וכ"א1019
מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 10,060 הזנה יולא1812500753משימות שכר וכ"א1020

ביום לימודים ארוך
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 500 אמהות בית זמניים1812510210משימות שכר וכ"א1021
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 900 תנועה1812520210משימות שכר וכ"א1022
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 220 חוג תנועה1812520750משימות שכר וכ"א1023
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 8,524 שכר גננות1812500110משימות שכר וכ"א1024
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

גננות שעות 1812500130משימות שכר וכ"א1025
נוספות

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 500 
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

זמניים יום לימודים 1812500210משימות שכר וכ"א1026
ארוך

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 450 
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 440 חשמל1812500430משימות שכר וכ"א1027
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

שירותי סייעות 1812200752משימות שכר וכ"א1028
מחליפות יולא 

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 130 
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 100 קבלניות נוספות1812500754משימות שכר וכ"א1029
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

הוצאות יול"א 1812500755משימות שכר וכ"א1030
חברה לפנאי 

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 10,590 
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 925 יום לימודים ארוך1812500780משימות שכר וכ"א1031
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 400 רכישות מיחודות1812500930משימות שכר וכ"א1032
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 8,076 אמהות בית1812510110משימות שכר וכ"א1033
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

מערכות חינוך עירונית מקדמית השגים, רווחה ומוגנות קידום החינוך 540 שכר מינהל יולא1812530110משימות שכר וכ"א1034
ביום לימודים ארוך

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהגני ילדיםמנהל כספיםשכר ותפעול גני יול"א

תוכניות למניעת 1812200751משימות אב1035
אלימות

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםמניעת אלימות באמצעות תכניות עבודה מניעת אלימותחוסן עירוני 9 
ילדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדים

שיפוץ מבני חינוך 1813200421משימות אב1036
בהשתת'

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםשיפוץ מבני חינוך בבתי הספר היסודייםפיתוח והקמת מוסדות מוס"ח 500 

מערכת חינוך עירונית מקדמת השגים, רווחה ומוגנות CRMשיפור השירותמשימות אב1037
לצורך שיפור השירות

100%31.12.19 מענה הוריםבתי ספרשירות והסברהמענה טלפוני שוטף לפניות בנושא חינוך יסודי 

תבר-תוספת למבני משימות אב1038
חינוך

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר על ידי זיהוי אתגר עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמות
ומתן מענה ופתרון

31.12.19יישום משימת הקמת הכפר0-120תושבים כלליבתי ספרקיימות וחדשנותהמשך בחינה ותכנון של הקמת הכפר הדמוקרטי

תבר-תוספת למבני משימות אב1039
חינוך

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר על ידי זיהוי אתגר עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוך
ומתן מענה ופתרון

31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרהנדסה, חכ"לפתיחת בית ספר מונטיסורי

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים קידום החינוך 300 הכלה1813202210משימות אב1040
אקדמיים וערכיים-חברתיים

100% מבתי הספר מדווחים על הפעילות  למטרת 6-12עובדי עירייה, ילדיםבתי ספרשעות תגבור בבתי ספר
קידום השגים

31.12.19

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים קידום החינוך 234 הכלה1813202210משימות אב1041
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום השגים במתמטיקה 

בשיתוף משרד החינוך

תמיכה דיפרנציאלית בהמשך למיפוי צרכים בכל בתי הספר בעיר לפי 
תוצאות המיצ"ב

31.03.19יישום תכנית מיפוי הצרכים 6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה , בתי ספר

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב1042
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום רווחה נפשית ומוגנות 

תלמידים

31.12.19שיפור האקלים הבית ספרי כפי שעולה באח"מ ובמיצ"ב6-12ילדיםבתי ספרקידום הבריאות וחוסן עירוני, שפ"חהטמעה וקידום תכנית חוסן בבתי הספר 

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב1043
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום רווחה נפשית ומוגנות 

תלמידים

מפגשי מנהלים בנושא אקלים כיתתי ובית ספרי והתמודדות עם מצבים 
מאתגרים

בתי ספר, גני אחר
ילדים

31.12.19שיפור באקלים בית הספר עפ"י דיווחי מנהלים 3-6, 6-12ילדים

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1044
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום רווחה נפשית ומוגנות 

תלמידים

צוות עיר; מפגשי פיקוח, רשות, שפ"ח, מתי"א, חינוך רגיל וחינוך 
מיוחד בנושא קידום האקלים בבתי הספר וטיפוח יחסי קרבה בין מורים 

ותלמידים

31.12.19שיפור באקלים בית הספר עפ"י דיווחי מנהלים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה 

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1045
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות תכניות מנהיגות

חברת חשמל30.06.19דיווח מהמקשרת על הטמעת הבטיחות בבתי הספר 6-12ילדיםבתי ספרבטחון, חירום ובטיחות, אחרביצוע הדרכות בנושא בטיחות וזהירות מחשמל

אגף חינוך

יסודיים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים עיר אפס פסולתקידום החינוךמשימות אב1046
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות תכניות מנהיגות

ירידה של 265,000 קוו"ט בתשע"ז לעומת השנתיים 6-12ילדיםבתי ספרקיימות וחדשנותהתייעלות אנרגטית לחיסכון בחשמל
הקודמות. שווה ערך ל - 146,000 ש"ח. כל ירידה 

נוספת תחשב הצלחה

31.12.19

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב1047
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות תכניות מנהיגות

קידום בתי ספר מקיימים, בתי ספר מקדמי בריאות, ופרוייקט "מדור 
לדור" 

משרדי ממשלה, קידום הבריאות וחוסן עירוני, 
קיימות וחדשנות

עליה במס' בתי הספר הירוקים וזוכי כוכבי הבריאות 6-12ילדיםבתי ספר
)עליה מ - 5 (

31.12.19

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוךמשימות אב1048
אקדמיים וערכיים-חברתיים על ידי יחודיות בבתי הספר

קידום פעילות יחודית בבתי ספר : טכנולוגיה ויזמות, רווחה נפשית - 
דמיון מודרך ויוגה, תרבות ומסורת ישראל וכו'

31.12.19עליה במספר הפעילויות היחודיות6-12ילדיםבתי ספרהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1049
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים בין בתי ספר בנושא מורשת 

ותרבות ישראל ממלכתי וממלכתי דתי סביב מועדים וחגים

31.12.19 קיום הפעילויות כגון ירושלים, קבלת שבת וכו'6-12ילדיםבתי ספרתרבות תורניתקיום טקסים משותפים סביב מועדים וחגי ישראל

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 15 הוצאות אחרות1813200781משימות אב1050
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים בין בתי ספר בנושא מורשת 

ותרבות ישראל ממלכתי וממלכתי דתי סביב מועדים וחגים

שרים מורשת- הובלת פרוייקט עירוני בשכבה ד-ה לקידום וחיבור 
למורשת והתרבות הישראלית

31.12.19 פעילות בקרב 100% מבתי הספר 6-12ילדיםבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1051
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים בין בתי ספר בנושא מורשת 

ותרבות ישראל ממלכתי וממלכתי דתי סביב מועדים וחגים

כל בתי הספר יארחו שורדי שואה דור ראשון ושני 6-12ילדיםבתי ספרעמותות קיום הרצאות של שורדי השואה לציון יום השואה
שיספרו את סיפורם לתלמידים

30.04.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1052
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות רצף חינוכי מול 

קולמבוס אוהיו

31.12.19עליה במספר בתי הספר שמקיימים את הקשר 6-12ילדיםבתי ספרהחברה הסוכנותית ע"ש שושנה ופנחס ספירקיום מפגשים באמצעות שיחות וידאו לציון חגים ומועדים

פרויקט אופק 1813200757משימות אב1053
שווה

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים קידום החינוך 80 
אקדמיים וערכיים-חברתיים

בית הספר מדווח על התכניות לקידום השגים בחדר ועל 6-12ילדיםבתי ספרתכנית "אופק שווה" בבית ספר גולדה מאיר
ההשגים

31.12.19

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים ניהול ידע בארגוןקידום החינוך 280 תקשוב יסודי1813200756משימות אב1054
אקדמיים וערכיים-חברתיים על ידי שילוב התקשוב 

בהוראה ובלמידה

31.12.19ביצוע מעקב ובקרה 6-12ילדיםבתי ספרמחשוב ומערכות מידעמעקב אחר תכניות תקשוב פדגוגי בכל בתי ספר 

תקשוב מתמטיקה 1813204780משימות אב1055
אנגלית

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים ניהול ידע בארגוןקידום החינוך 20 
אקדמיים וערכיים-חברתיים על ידי שילוב התקשוב 

בהוראה ובלמידה

31.03.19דיווח מאופק על סביבות למידה6-12ילדיםבתי ספרמחשוב ומערכות מידערכישת סביבות למידה מתוקשבות לבתי הספר שאינם בתכנית התקשוב

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוך 25 חומרי עבודה1813200740משימות אב1056
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום רווחה נפשית ומוגנות 

תלמידים

תכנית עתיד בטוח - תכנית מצמיחת מנהיגות למניעת אלימות ב - 8 
בתי ספר

דיווח על שיפור במוגנות תלמידים , דיווח על שיפור 6-12ילדיםבתי ספרקידום הבריאות וחוסן עירוני
במוגנות תלמידים

31.12.19

שכר חינוך עיר 1817110210משימות אב1057
ללא אלימות 

שמרים

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים חוסן עירוניקידום החינוך 210 
אקדמיים וערכיים-חברתיים לקידום רווחה נפשית ומוגנות 

תלמידים

30.06.19דיווח בתי ספר על ירידה באלימות6-12ילדיםבתי ספרבתי הספרהפעלה והדרכת מדריכי מוגנות ב 3- בתי ספר

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 388 ניהול עצמי מים1813207432משימות אב1058
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 1,201 ניהול עצמי חשמל1813207430משימות אב1059
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי 1813207720משימות אב1060
חומרים

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 268 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי שוטף 1813207750משימות אב1061
קיום

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 1,261 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי דמי 1813207789משימות אב1062
שכפול

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 153 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי סיעו 1813207871משימות אב1063
בניהול

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 1,400 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי 1813207872משימות אב1064
פדגוגיות

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 462 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

ניהול עצמי 1813207930משימות אב1065
הצטדיות

בתי ספר בניהול עצמי-ניהול עצמי לפי תכנית שנתית קידום החינוך 211 
מקושרת משאבים

קידום בתי הספר על ציוותו ותלמידיו  - תוספת מורים, שעות, סביבות 
למידה, תכניות העשרה וכו'

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 237 תלן מוסיקה1813200751משימות אב1066
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהחברה לתרבות ופנאיפעילות מוזיקלית באמצעות קרן המוזיקה

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 205 מחול ביסודי1813200752משימות אב1067
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרתכנית מחוללי ידע לשכבת כיתות ד'

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרבריאות השן בבתי הספר היסודייםפרוייקטים במוסדות החינוךקידום החינוך 385 בריאות השן1813200753משימות אב1068
31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרפרויקט פרח בבתי הספר היסודייםפרוייקטים במוסדות החינוךקידום החינוך 12 פרח1813200782משימות אב1069
31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרמנהל כספיםאגרת ביטוח חינוךתשלום ביטוחקידום החינוך 59 אגרת ביטוח חינוך1813200783משימות אב1070
השאלת ספרים 1813205720משימות אב1071

רכש
31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהשאלת ספרים רכשפרוייקטים במוסדות החינוךקידום החינוך 200 

תכנית חינוכית 1813400750משימות אב1072
מגדר ושוויון

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 100 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהפעלת 2 צהרונים לילדי כיתות ד'-ו' במתחמי דיור מוגן במזרח העיר

תכנית חינוכית 1813400750משימות אב1073
מגדר ושוויון

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 35 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

פיתוח מקצועי ייעודי, תכנית העשרה ו"הכשרת לבבות" לתלמידים 
ולמשפחותיהם ואירוע הוקרה לצוותים.

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספר

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 140 אחזקת בית ספיר1817200799משימות אב1074
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

תקצוב ההקמה מופיע בתב"ר 11012 )גני 31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרקידום גנים ציבוריים דידקטיים
משחק ציבוריים(

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהוצאות קיום חווה חקלאיתהוצאות שוטפות 90 הוצאות קיום1813700780משימות אב1075
חינוך מוסיקלי 1813200754משימות אב1076

ביסודי
למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 36 

בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים
31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהחברה לתרבות ופנאיקיום קונצרטים בבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 165 סל תרבות1813200755משימות אב1077
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרהחברה לתרבות ופנאיהצגות במסגרת סל תרבות

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מרכז אומנויות 1811000751משימות אב1078
ומדע וקיימות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 50 
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיפעילות תלמידים במרכז ארט קיימא

מרכז אומנויות 1811000751משימות אב1079
ומדע וקיימות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 50 
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים 
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיפעילות תלמידים במרכז ארט קיימא

שכר בית ספר 1813800110משימות אב1080
של קיץ

למידה משמעותית המקדמת תלמידים בתחומים אקדמיים קידום החינוך 20 
וערכיים-חברתיים -בית ספר של הקיץ

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיתפעול בתי ספר של הקיץ

שכר זמניים בית 1813800210משימות אב1081
ספר של קיץ

למידה משמעותית המקדמת תלמידים בתחומים אקדמיים קידום החינוך 70 
וערכיים-חברתיים -בית ספר של הקיץ

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיתפעול בתי ספר של הקיץ

הפעלת בית ספר 1813800750משימות אב1082
של קיץ

למידה משמעותית המקדמת תלמידים בתחומים אקדמיים קידום החינוך 2,950 
וערכיים-חברתיים -בית ספר של הקיץ

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיתפעול בתי ספר של הקיץ

הפעלת ניצנים 1813810750משימות אב1083
בחופשה

למידה משמעותית המקדמת תלמידים בתחומים אקדמיים קידום החינוך 1,200 
וערכיים-חברתיים -בית ספר בחופשות

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיהפעלת ניצנים בחופשה

הפעלת קייטנות 1813820750משימות אב1084
ציבוריות

למידה משמעותית המקדמת תלמידים בתחומים אקדמיים קידום החינוך 50 
וערכיים-חברתיים -בית ספר בחופשות

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרחברה לתרבות ופנאיהפעלת קייטנות ציבוריות

השתתפות דמי 1813200741משימות שוטפות1085
שכפול

31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרמנהל כספיםהשתתפות דמי שכפולהוצאות שוטפות 7 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבילדיםבתי ספרמנהל כספיםתשלום ביטח בתי ספר יסודייםתשלום ביטוח 90 ביטוח1813200440משימות שוטפות1086
יסודיים אירוח 1813200511משימות שוטפות1087

וכיבוד
31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור תפעול בתי ספר יסודייםהוצאות שוטפות 36 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרמנהל כספיםתשלום הוצאות חשמלהוצאות שוטפות 2,045 חשמל1813200430משימות שכר וכ"א1088
השתתפות משרד 1813200784משימות שכר וכ"א1089

החינוך בסייעת 
צמודה

31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12ילדיםבתי ספרהשתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה - חינוך מיוחד ביסודייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 25 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 125 הוצאות אחרות1813200781משימות שכר וכ"א1090
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטף 6,110 שרתים שכר1813200110משימות שכר וכ"א1091
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטף 540 שעות נוספות1813200130משימות שכר וכ"א1092
אחזקת רכב 1813200140משימות שכר וכ"א1093

עובדים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטף 155 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטף 70 זמניים1813200210משימות שכר וכ"א1094
השאלת ספרים 1813205210משימות שכר וכ"א1095

שכר תפעול
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהל בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטף 90 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור תפעול בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 23 חומרי עבודה1813200740משימות שכר וכ"א1096
תגבור לימודי 1813200743משימות שכר וכ"א1097

יהדות
31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור תפעול בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 105 

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

סל תלמיד לעולה 1813200744משימות שכר וכ"א1098
יסודי

31.12.19עמידה ב-100% תקציבבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור תפעול בתי ספר יסודייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 5 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור ילדי כפר סבא הלומדים במסגרות מחוץ לעירתשלום שכר שוטףקידום החינוך 2,800 אגרות תלמידי חוץ1813200780משימות שכר וכ"א1099
משכורת ושכר 1813700110משימות שכר וכ"א1100

משולבי
31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר החווה החלקאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 210 

31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר החווה החלקאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 8 שעות נוספות1813700130משימות שכר וכ"א1101
אחזקת רכב 1813700140משימות שכר וכ"א1102

עובדים
31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר החווה החלקאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 8 

31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר החווה החלקאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 70 זמניים1813700210משימות שכר וכ"א1103
31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול חווה חקלאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 80 חשמל1813700430משימות שכר וכ"א1104
31.12.19מעבר להתנהלות עצמאית6-12ילדיםבתי ספרמנהל כספיםתשלום ביטוח החווה החקלאיתתשלום ביטוחקידום החינוך 52 ביטוח1813700440משימות שכר וכ"א1105
ניקיון חווה 1813700751משימות שכר וכ"א1106

חקלאית
31.12.19מעבר להתנהלות עצמאיתעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול חווה חקלאיתתשלום שכר שוטףקידום החינוך 53 

למידה משמעותית המקדמת ומעשירה את התלמידים קידום החינוך 64 תוכניות מיוחדות1814000786משימות אב1107
בתחומים אקדמיים וערכיים-חברתיים

31.12.19יישום12-18נוערבתי ספרפרויקטור ליוזמות חדשניות בחינוך 

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב1108
מותאם ובזמן אמת

לאחר קבלת מסקנות מתהליך הרישום לתיכונים ולחטיבות במידה 
ויתבקש שינוי ניידע את כלל ההורים 

31.12.19יידוע ההורים לאחר הסקת מסקנות מתהליך הרישום 12-18הוריםבתי ספרשירות והסברה

31.12.19עליה מ - 80.7% ל - 12-1886%תושבים כלליבתי ספרשירות והסברהשיפור אחוז עמידה בזמן תקן בטיפול בקריאות בנושא  חינוך על יסודישיפור השירות לתושבCRMשיפור השירותמשימות אב1109
למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1110

אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות פיתוח קהילת 
מטה בית ספרית- הטמעת סדירויות במערכת החינוך העל 

יסודית

קיום הכשרה למנהלים, סגני מנהלים ורכזים  לקראת כתיבת התכנית 
לפדגוגיה פורצת דרך

30.06.19סיכום כתיבת תכנית העבודה עובדי עירייהבתי ספרחינוך

יעוץ לניהול עצמי 1815000751משימות אב1111
על יסודי

30.06.19קיום כל המפגשים וכל התכנים בתי ספרמפגשי מנהלים עם מרצים ומדריכים אורחים בנושא חדשנות פדגוגיתהשתלמויות מנהלים בראיה 6 שנתיתניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 50 

יעוץ לניהול עצמי 1815000751משימות אב1112
על יסודי

הדרכות צוותים בנושאי מתמטיקה, אנגלית, תרבות ומחשבת ישראל, העצמת צוותי הוראה בראיה 6 שנתיתניהול ידע בארגוןקידום החינוך 50 
רכזי מב"ר, רכזים פדגוגיים, רכזי חינוך חברתיים, סגני מנהלים

קיום כל המפגשים, נוכחות מלאה, כל התכנים הועברו בתי ספרמשרדי ממשלה 
כמתוכנן, והרכזים הגישו את התוצרים

31.12.19

הדרכת צוותים להערכה חלופית ולמידה משמעותית. במטרה להטמיע קידום ניהול חדשנות פדגוגית במערכת החינוךניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1113
את תכניות צב"ר, תמ"ר ובגרות מקוונת

31.12.19בכל תיכון מתקיימת לפחות תכנית אחתעובדי עירייהבתי ספר

פיתוח טכנו פדגוגיה - טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1114
בחטיבות

הכשרת צוותי הוראה בבתי הספר, הכנת תשתיות מתאימות ורכישת 
אמצעי קצה 

12-1831.12.19נוערבתי ספרמחשוב ומערכות מידע

31.12.19עד סוף תש"פ  תוספת שתי חטיבות ביניים מתוקשבות12-18נוערבתי ספרועד הורים, משרדי ממשלה איתור ספק להפעלת ספרי לימוד מתוקשביםהטמעת למידה באמצעות ספרי לימוד מתוקשבים קידום החינוךמשימות אב1115

אגף חינוך

על-יסודיים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מיצוי יכולות התלמיד בחט"ב בתחומים שאינם במסגרת קידום החינוךמשימות אב1116
הלימודים-ריבוי אינטיליגנציות בחטיבות הביניים

יישום מגמות בחירה במהלך יום הלימודים בתחומי עניין מגוונים שאינם 
מקצועות ליבה

31.12.19הרחבת התכנית לכלל החטיבות בתשע"ט12-18נוערבתי ספר

קידום למידה מבוססת פרוייקטים בחטיבות הביניים בכל שכבות הגיל הרחבת הלמידה דפרנציאלית והערכה חלופיתקידום החינוך 200 תוכניות מיוחדות1814000786משימות אב1117
במקצועות רבי מלל ושפה

עד סוף השנה בשתי שכבות גיל מוטמע תכנית p.b.l עד 12-18נוערבתי ספר
סוף שנת הלימודים תשע"ט  כלל שכבות הגיל בחט"ב 

31.12.19

31.12.19עד סוף שנת תשע"ט12-18נוערבתי ספרקיום ימי שיא להצגת תוצרי הלמידההרחבת הלמידה דפרנציאלית והערכה חלופיתניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1118
תגבור חטיבות 1814001210משימות אב1119

זמניים  פרוייקט 
קדימה

עד סוף תשע"ט גידול במספר התלמידים ששיפרו את 12-18נוערבתי ספרתוספת שעות, פיצול קבוצות, מפויים ותגבוריםקידום השגי לומדים במתמטיקה ואנגלית 6 שנתיקידום החינוך 1,130 
הישגיהם ב 10%

31.12.19

שיפור איכות תעודבת הבגרות וקידום השגי לומדים בכלל ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1120
דיסיפלינות 6 שנתי

כלל בתי הספר עורכים מיפוים עד סוף שנת הלימודים 12-18נוערבתי ספרביצוע מעקב באמצעות מיפויים דינמיים 
תשע"ט

30.06.19

הדרכות צוותים חינוכיים, מחנכי כיתות, ורכזים פדגוגיים על ידי שיפור האח"מ - אקלים חינוכי מיטביניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות אב1121
מדריכות אח"מ 

31.03.19שיפור במדדי האח"מ בכל העל יסודיעובדי עירייהבתי ספר

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים קידום החינוך 136 תוכניות מיוחדות1814000786משימות אב1122
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות הפעלת תכניות 

מיוחדות

31.12.19קיום מפגש תוצרים בשבוע חינוך בחודש מאי 12-182019נוערבתי ספרקיום תכנית דיבייט באנגלית ועברית בכלל בתי הספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1123
ותרבות

גידול במספר המתגייסים לצהל בכלל ולשירות משמעותי 
בפרט

חשיפת תלמידי התיכונים לחילות הצבא, מפגש עם לוחמים ומפקדים, 
אימוץ חיל, הכשרה גופנית לקראת הגיוס לצה"ל

חשיפה לכלל התיכונים בעיר עד סוף שנת הלימודים 12-18נוערבתי ספרנוער צעירים וקהילה
תשע"ט בשיתוף המחלקה לנוער וצעירים 

6-13.5.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1124
ותרבות

פתיחה של מקומות התנדבות נוספים, מעקב באמצעות רכזי חינוך גידול במספר התלמידים הלוקחים חלק בתרומה לקהילה
חברתי ורכזי מחוייבות אישית להשמת תלמידים במסגרות התנדבותיות, 

בניית תכנית עבודה מסודרת להשמת תלמידים נוספים

עליה של מספר התלמידים המתנדבים ב 5% עד סוף 12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה
שנת הלימודים תשע"ט בשיתוף המחלקה לנוער 

וצעירים 

31.12.19

יעוץ לניהול עצמי 1815000751משימות אב1125
על יסודי

עד סוף שנת הלימודים תשע"ט חצי מהתיכונים 12-18בתי ספרמנהל כספיםכניסת כלל בתי הספר העל יסודיים לניהול עצמי בתשע"טהנהגת בתי ספר בניהול עצמיקידום החינוך
ומהחטיבות עד סוף שנת הלימודים תש"פ כלל בתי 

הספר בעיר . 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1126
ותרבות

הכרת היהדות כתרבות ומורשת של העם היהודי בראיה 6 
שנתית

קיום שבוע תרבות יהודית, ישראלית דמוקרטית כולל פעילויות, 
הרצאות, דיונים בכל בתי הספר בשיתוף עם קרן פוזן

31.12.19קיום האירוע עד סוף חודש מאי12-18נוערבתי ספרתרבות תורנית, עמותות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1127
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות הפעלת תכניות 

מיוחדות

כותבים ומלחינים שירה )6 שנתי( - תלמידים כותבים סיפורת ושירה 
ומלחינים באמצעות מלחינים חיצוניים

31.12.19קיום האירוע עד סוף חודש מאי12-18נוערבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1128
ותרבות

למידה משמעותית המקדמת את התלמידים בתחומים 
אקדמיים וערכיים-חברתיים באמצעות הפעלת תכניות 

מיוחדות

מועדון קריאה - עידוד הקריאה בקרב תלמידי חטיבות הביניים בשיתוף 
ההורים באמצעות ערבי קריאה והזמנת סופר / משורר אורח

31.12.19תוצרים יוצגו בשבוע חינוך12-18נוער, הוריםבתי ספר

מנהל חינוך מיכון 1811000570משימות אב1129
ועיבוד

30.06.19בחירת המסלול הנכון ביותר לתהליך הרישוםעובדי עירייהבתי ספרמחשוב ומערכות מידעביצוע תח"כים לבחינה מחדש של רישום בתי הספר העל יסודיים רישום זמין, נגיש ושירותי לבתי הספר העל יסודייםקידום החינוך

31.12.19בניית תכנית עבודה והטמעתה עובדי עירייהבתי ספריישום המסלול הבטוח לתלמידים החל מכיתה ב עד י"ב קידום הלומדים במערכת החינוך העירוניתקידום החינוךמשימות אב1130
31.12.19ביצוע עד סוף השנה שכבה אחת כפיילוטעובדי עירייהבתי ספרפרסונליזציה בחינוך-תוכנית דפרנציאלית לכל תלמיד קידום הלומדים במערכת החינוך העירוניתקידום החינוךמשימות אב1131

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפור מדדי המיצ"ב בחטיבות הביניים תוך בניית תכניות עבודה אישיות קידום הלומדים במערכת החינוך העירוניתקידום החינוךמשימות אב1132
וניתוח התוצאות ברמה המקצועית 

31.12.19שיפור של 5% 12-18נוערבתי ספר

קידום המערך הניהולי העירוני באמצעות מפגשי מנהלים של 3 שכבות קידום הלומדים במערכת החינוך העירוניתקידום החינוךמשימות אב1133
גיל 

31.12.19כ4 פעמים בשנה ובניית תכניות עבודה משותפותעובדי עירייהבתי ספר

קידום הפדגוגיה בראיה 12 שנתית -באמצעות מפגשים משותפים קידום הלומדים במערכת החינוך העירוניתקידום החינוךמשימות אב1134
שלרכזים פדגוגים

31.12.19כ4 פעמים בשנה ובניית תכניות עבודה משותפותעובדי עירייהבתי ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרהוצאות שוטפות; חשמל, מים בחטיבות הבינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 970 חשמל, מים, וחמ1814000430משימות אב1135
שירותים אחרים 1814000440משימות אב1136

ביטוח
31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרמנהל כספיםהוצאות שירותים אחרים ביטוח חטיבות בינייםתשלום ביטוח 59 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרדמי שכפול חטיבות בינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 63 דמי שכפול1814000741משימות אב1137
31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרהוצאות מזנונים חטיבות בינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 116 הוצאות מזנונים1814000742משימות אב1138
סל תלמיד לעולה 1814000744משימות אב1139

חטיבות
31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרסל תלמיד לעולה חטיבותקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 5 

חטיבות ביניים 1814000780משימות אב1140
הוצאות שונות

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרחטיבות ביניים הוצאות שונותקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 75 

אגרת ביטוח 1814000782משימות אב1141
תלמיד

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרמנהל כספיםתשלום אגרת ביטוח תלמיד בחטיבות בינייםתשלום ביטוח 24 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרתקשוב בחטיבות הבינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 156 תקשוב חטיבות1814000787משימות אב1142
סייעות חנ"מ 1814002210משימות אב1143

זמניים
31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרסייעות חנ"מ זמניים בחטיבות בינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 2,407 

אליפות עולם 1815020746משימות שוטפות1144
נבחרות ספורט 

תיכונים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספררשות הספורטנסיעות נבחרת כדורעף תיכון גלילי לתחרויות בחולמשלחות תלמידיםקידום החינוך 103 

אירוח משלחת 1815020748משימות שוטפות1145
תלמידים

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרחברה לתרבות ופנאיאירוח ונסיעות משלחות תלמידים ערים תאומותמשלחות תלמידיםקידום החינוך 33 

השאלת ספרים 1814005210משימות שוטפות1146
שכר תפעול

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרהשאלת ספרים שכר תפעול בחטיבות בינייםקידום הלומדים במערכת החינוך העירונית 30 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18, 6-12נוער, ילדיםבתי ספרהנדסה, בטחון, חירום ובטיחות, חזות העירתפעול חטיבות בינייםתפעול שוטף חטיבות בינייםקידום החינוך 620 חומרי עבודה1814000740משימות שוטפות1147
30.06.19תשלום תואם תקציב, 8 חטיבות12-18נוערבתי ספרהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהפעלת מדריכי מוגנות בחטיבות הבינייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 420 שמרים1817130210משימות שכר וכ"א1148
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהלה חטיבות בינייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 6,008 שכר שרתים1814000110משימות שכר וכ"א1149
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהלה חטיבות בינייםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 150 שעות נוספות1814000130משימות שכר וכ"א1150
אחזקת רכב 1814000140משימות שכר וכ"א1151

עובדים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום הוצאות רכב עובדי מנהלה חטיבות בינייםתשלום אחזקת רכבקידום החינוך 50 

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

העסקת לבורנטים 1814000785משימות שכר וכ"א1152
חטיבות

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום עבור העסקת לבורנטים לחטיבות ביניים במיקור חוץתשלום שכר שוטףקידום החינוך 494 

31.12.19עמידה ב-100% תקציב12-18נוערבתי ספרהשתתפות עירונית במסעות לפולין של תלמידי תיכוןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 30 מסע פולין עירוני1815000784משימות שכר וכ"א1153
שכר מורים בית 1815008110משימות שכר וכ"א1154

ספר דמוקרטי
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול בית ספר דמוקרטיתשלום שכר שוטףקידום החינוך 3,200 

שכר עובדים בית 1815008111משימות שכר וכ"א1155
ספר דמוקרטי 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול בית ספר דמוקרטיתשלום שכר שוטףקידום החינוך 114 

שכר מורים 1815010110משימות שכר וכ"א1156
כצנלסון

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון כצנלסוןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 19,850 

שכר עובדים 1815010111משימות שכר וכ"א1157
כצנלסון

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון כצנלסוןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,308 

שעות נוספות 1815010130משימות שכר וכ"א1158
מורים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון כצנלסוןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 90 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון כצנלסוןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 30 אחזקת רכב מורים1815010140משימות שכר וכ"א1159
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 17,310 שכר מורים גלילי1815020110משימות שכר וכ"א1160
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,265 שכר עובדים גלילי1815020111משימות שכר וכ"א1161
שעות נוספות 1815020130משימות שכר וכ"א1162

מורים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 160 

שעות נוספות 1815020131משימות שכר וכ"א1163
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 25 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 36 אחזקת רכב מורים1815020140משימות שכר וכ"א1164
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 65 רכב עובדים גלילי1815020141משימות שכר וכ"א1165
גלילי עובדים 1815020211משימות שכר וכ"א1166

זמניים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון גליליתשלום שכר שוטףקידום החינוך 60 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 18,950 שכר מורים הרצוג1815030110משימות שכר וכ"א1167
שכר עובדים 1815030111משימות שכר וכ"א1168

הרצוג
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,265 

שעות נוספות 1815030130משימות שכר וכ"א1169
מורים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 160 

שעות נוספות 1815030131משימות שכר וכ"א1170
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 80 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 55 אחזקת רכב מורים1815030140משימות שכר וכ"א1171
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 20 רכב עובדים הרצוג1815030141משימות שכר וכ"א1172

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

עובדים זמניים 1815030211משימות שכר וכ"א1173
הרצוג

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון הרצוגתשלום שכר שוטףקידום החינוך 65 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 17,550 שכר מורים רבין1815040110משימות שכר וכ"א1174
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,300 שכר עובדים רבין1815040111משימות שכר וכ"א1175
שעות נוספות 1815040130משימות שכר וכ"א1176

מורים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 150 

שעות נוספות 1815040131משימות שכר וכ"א1177
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 6 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 60 אחזקת רכב מורים1815040140משימות שכר וכ"א1178
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 141 רכב עובדים רבין1815040141משימות שכר וכ"א1179
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון רביןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 80 עובדים זמניים1815040211משימות שכר וכ"א1180
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון המרתשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,980 שכר מורים המר1815200110משימות שכר וכ"א1181
שעות נוספות 1815200130משימות שכר וכ"א1182

מורים המר
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון המרתשלום שכר שוטףקידום החינוך 20 

שעות נוספות 1815200131משימות שכר וכ"א1183
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון המרתשלום שכר שוטףקידום החינוך 4 

אחזקת רכב 1815200141משימות שכר וכ"א1184
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול תיכון המרתשלום שכר שוטףקידום החינוך 4 

משכורת תיכון דתי 1815400110משימות שכר וכ"א1185
מורים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול אולפנת הראלתשלום שכר שוטףקידום החינוך 5,520 

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול אולפנת הראלתשלום שכר שוטףקידום החינוך 200 הראל עובדים1815400111משימות שכר וכ"א1186
שעות נוספות 1815400130משימות שכר וכ"א1187

מורים
31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול אולפנת הראלתשלום שכר שוטףקידום החינוך 6 

שעות נוספות 1815400131משימות שכר וכ"א1188
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול אולפנת הראלתשלום שכר שוטףקידום החינוך 4 

אחזקת רכב 1815400141משימות שכר וכ"א1189
עובדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםשכר ותפעול אולפנת הראלתשלום שכר שוטףקידום החינוך 5 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1190
ותרבות

ילדים, אנשים עם גני ילדיםחינוך, משרדי ממשלה פיתוח מודל חינוכי המקדם חיים משותפים לילדים עם וללא מוגבלותזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
מוגבלות

31.12.19הצלחת הפרויקט3-6

אגף חינוך

ילדים בסיכוי
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1191
ותרבות

שיתוף פעולה עירוני לצורך מתן מענה חינוכי טיפולי 
לילדים עם מוגבלות

קידום שיתופי פעולה עם קבוצת מנהיגות הורים מיוחדים וועד הורים 
עירוני, קידום שיתופי פעולה עם קבוצת מנהיגות הורים מיוחדים וועד 

הורים עירוני

הורים, אנשים עם מרחב עירוני- כללישח"ק, ועד הורים, שח"ק, ספורט
מוגבלות

 ,18-40
40-62

31.12.19פעילות אחת לחודש

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1192
ותרבות

שיתוף פעולה עירוני לצורך מתן מענה חינוכי טיפולי 
לילדים עם מוגבלות

הגברת שיתופי הפעולה להרחבת שירותים ומענים בפארק העירוני 
לאנשים עם מוגבלויות

ילדים, אנשים עם פארק עירוניחזות העיר, חינוך, תחזוקה ותפעול
מוגבלות

בשיתוף פעולה עם המתי"א31.12.19יישום תכנית הפעילויות3-6, 6-12

 למענה חינוכי טיפולי לילדים עם צרכים מיוחדים -  שיפור CRMחדשנות ויזמותמשימות שוטפות1193
שירות

שיפור אחוז עמידה בזמן תקן בטיפול בקריאות בנושא חינוך ילדים 
בסיכוי

30.06.19עמידה ביעד0-120עובדי עירייהבתי ספרשירות והסברה

18-40, הוריםחינוךקיום ועדות השמההתאמת מסגרת חינוכית לילדים מהחינוך המיוחד בעיר קידום החינוךמשימות שוטפות1194
40-62

31.12.19צמצום כמות הפונים לועדות ומס' ההחלטות להשמה.

שיתופי פעולה משימות שוטפות1195
פנים ארגוניים

צמצום ההפניות למסגרות חינוך מיוחד ומתן מענה מיטבי 
במסגרות החינוך הרגיל

בתי ספר, גני חינוך, אחרצמצום ההפניות לועדות השמה
ילדים

ירידה במספר הפניות לועדות השמה וירידה במס' אנשים עם מוגבלות
השיבוצים של ילדים לגני חנ"מ בתשע"ט

מתי"א30.06.19

שיתופי פעולה משימות שוטפות1196
פנים ארגוניים

צמצום ההפניות למסגרות חינוך מיוחד ומתן מענה מיטבי ניהול ידע בארגון
במסגרות החינוך הרגיל

הכשרת הצוות החינוכי בגני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים 
להתמודדות עם ילדים שוני צרכים

בתי ספר, גני חינוך, אחר
ילדים

ירידה במספר הפניות לועדות השמה וירידה במס' אנשים עם מוגבלות
השיבוצים של ילדים לגני חנ"מ בתשע"ט

מתי"א30.06.19

חינוך מיוחד 1813200742משימות שוטפות1197
הוצאות קיום

צמצום ההפניות למסגרות חינוך מיוחד ומתן מענה מיטבי קידום החינוך
במסגרות החינוך הרגיל

העסקת יועץ התנהגות  אשר יסייע בבניית תכניות לשיפור ההתנהגות 
של תלמידים בבתי הספר

31.12.19ליווי הצוות החינוכי בביצועאנשים עם מוגבלותבתי ספראחר

חינוך מיוחד 1813200742משימות שוטפות1198
הוצאות קיום

31.12.19תלוי איתור מקור תקציביאנשים עם מוגבלותבתי ספרפעילות העשרה בחופשותפעילויות העשרה בבתי ספרקידום החינוך 80 

חינוך מיוחד 1813200742משימות שוטפות1199
הוצאות קיום

הפעלת תכנית "אתגרים" בבית ספר גוונים ל2 כיתות, ולכיתות תקשורת פעילויות העשרה בבתי ספרחוסן עירוניקידום החינוך 30 
בחטיבת אלון והדמוקרטי

עמותת אתגרים31.12.19המשך התכנית בבי"ס גוונים ובחטיבה אחרת בתשע"ט6-12, 12-18אנשים עם מוגבלותבתי ספרעמותות

באחריות מחלקת ילדים בסיכוי31.03.19יישום כתיבה והטמעה6-12, 12-18עובדי עירייהבתי ספרהנדסהעבודה שוטפת לפי נוהל התאמות נגישות פרטניות במוס"ח הערכות אגף חינוך לנגישות בשירות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום החינוךמשימות שוטפות1200
מחשוב והצטיידות 52003משימות שוטפות1201

חינוך
בתי ספר, גני מנהל כספיםרכישת ריהוט וציוד לגנים וכיתות חדשות לחינוך מיוחדתפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 130 

ילדים
3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלות

12-18
31.12.19

חינוך מיוחד 1813200742משימות שוטפות1202
הוצאות קיום

הזנה ופעילויות העשרה לילדים בבתי ספר חנ"מ, ובכיתות חנ"מ בבתי תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 550 
ספר יסודיים "רגילים"

בתי ספר, גני החברה הכלכלית, חברה לתרבות ופנאי
ילדים

6-1231.01.19, 3-6ילדים

אחרות קיטנה גני 1812800781משימות שוטפות1203
ילדים חנ"מ

31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6ילדיםגני ילדיםתפעול של- 26 גנים בתשע"טתפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 445 

אחרות קיטנה גני 1812800781משימות שוטפות1204
ילדים חנ"מ

קיום 2 כנסים לכלל הסייעות )רפואיות, משלבות וכיתתיות בכלל הכשרת והעשרת צוותיםניהול ידע בארגוןקידום החינוך 20 
מוסדות החינוך(

בתי ספר, גני גני ילדים, בתי ספר
ילדים

כולל הנגשת המידע העירוני הכולל לאנשים 31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה
עם מוגבלויות ובני משפחותיהם

אחרות קיטנה גני 1812800781משימות שוטפות1205
ילדים חנ"מ

בתי ספר, גני נוער צעירים וקהילה, שח"קקיום השתלמות שנתית לכ - 30 סייעות של החינוך המיוחדהכשרת והעשרת צוותיםניהול ידע בארגוןקידום החינוך 20 
ילדים

תלוי איתור מקור תקציבי31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

אחרות קיטנה גני 1812800781משימות שוטפות1206
ילדים חנ"מ

בתי ספר, גני מינוי יו"ר ועדת השמה התאמת מסגרת חינוכית לילדיםקידום החינוך 15 
ילדים

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

31.12.19 6 שעות לכל בית ספר לכל שכבה )תכנית רב שנתית(עובדי עירייהבתי ספרבתי ספרמתן טיפול ריגשי לתלמידים בתיכונים בקבוצות 07שילוב ילדים בתיכוניםחוסן עירוניקידום החינוךמשימות שוטפות1207
פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1208

ותרבות
שיתוף פעולה עירוני לצורך מתן מענה חינוכי טיפולי 

לילדים עם מוגבלות
השתלמות לסייעות בכיתות לקויי למידה בנושא ניתוח התנהגות וכלי 

לעבודה רגשית
חינוך, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים 

ואלכוהול
31.12.19השתתפות של כלל הסייעות בהשתלמותעובדי עירייהבתי ספר

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1209
ותרבות

ילדים, נוער, צעירים, בתי ספרמשרדי ממשלה קידום בתי ספר וכיתות חינוך מיוחד כמוסד לימודים עד גיל 21התאמת מסגרת חינוכית לילדים מהחינוך המיוחד בעיר 
אנשים עם מוגבלות

 ,12-18 ,6-12
18-40

31.12.19יישום תכנית מגמת ההמשך

אחרות קיטנה גני 1812800780משימות שוטפות1210
ילדים חנ"מ

ארוחת בוקר טיפולית בגני התקשורת ובגנים לילדים עם מוגבלות תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחדקידום החינוך 500 
שכלית

31.12.19יישום לאורך שנת הפעילות3-6ילדיםגני ילדים

3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתשלום הוצאות אחזקת רכבתשלום אחזקת רכב 25 רכב1812620140משימות שוטפות1211
3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתשלום הוצאות חשמל- גן טל לימןהוצאות שוטפות 55 חשמל1812620430משימות שוטפות1212
3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתשלום ביטוח-  גן טל לימןתשלום ביטוחקידום החינוך 34 ביטוח לימן1812620440משימות שוטפות1213
לימן עבודות 1812620750משימות שוטפות1214

קבלניות
הפעלת גן טל לימן לילדים בגיל הרך עם עיכוב שכלי קידום החינוך 160 

והתפתחותי
3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםהוצאות להפעלת גן טל לין

הפעלת גן טל לימן לילדים בגיל הרך עם עיכוב שכלי קידום החינוך 40 לימן שונות1812620780משימות שוטפות1215
והתפתחותי

3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםהוצאות להפעלת גן טל לין

רכישות מיוחדות 1812620930משימות שוטפות1216
לימן

הפעלת גן טל לימן לילדים בגיל הרך עם עיכוב שכלי קידום החינוך 2 
והתפתחותי

3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםהוצאות להפעלת גן טל לין

גני ילדים, בתי תפעול ותקצוב פעילות מתי"אמרכז טיפולים לילדי הגנים ובתי הספר היסודייםקידום החינוך 520 שכר מתי וסייעות1819101110משימות שוטפות1217
ספר

6-1231.12.19, 3-6ילדים, נוער

שכפול  והדפסות 1819101789משימות שוטפות1218
מת"י

גני ילדים, בתי תפעול ותקצוב פעילות מתי"אמרכז טיפולים לילדי הגנים ובתי הספר היסודייםקידום החינוך 33 
ספר

6-1231.12.19, 3-6ילדים, נוער

6-1231.12.19, 12-18ילדים, נוערבתי ספרמשרדי ממשלה הפעלת תכנית מנ"ע של משרד החינוךמניעת נשירה ממערכת החינוךקידום החינוך 23 פרויקט חונכות1817700750משימות שוטפות1219
שכר סיעות בגני 1812210110משימות שוטפות1220

חנ"מ חובה
31.12.19עמידה ב-100% תקציב3-6אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתגבור סייעת שניה בגני תקשורת וגני העיכוב ההתפתחותיתגבור צוות בגני ילדיםקידום החינוך 3,668 

שכר סיעות בגני 1812310110משימות שוטפות1221
חנ"מ חובה, שכר 
סיעות בגני חנ"מ 

חובה וטרום

בתי ספר, גני מנהל כספיםהכנת צפי לשעות נוספות עבור סייעות בחנ"מהרחבת פעילות הסייעותניהול ידע בארגוןקידום החינוך 200 
ילדים

לשם הערכות לתשלום שעות נוספות31.03.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

שרותים אחרים 1817600110משימות שוטפות1222
השכר הקובע

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 410 
ותרבות

בשיתוף אגף שח"ר במשרד החינוך31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 35 שעות נוספות1817600130משימות שוטפות1223
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךזמניים1817600210משימות שוטפות1224
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 60 חשמל1817600430משימות שוטפות1225
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 100 הוצאות שונות1817600780משימות שוטפות1226
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 ציוד יסודי1817600930משימות שוטפות1227
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 35 מלגות1817900850משימות שוטפות1228
ותרבות

31.12.19כ-15 ילדים6-12ילדיםבתי ספרמשרדי ממשלה  הפעלה מועדונית עציון לגילאי א' - ד' הפעלת שירותים לילדים בסיכון

גני ילדים, בתי שירות והסברה, הנדסהריכוז כלל מוסדות ומבני חינוך וסטטוס הנגישות בהם, פרסומם ועדכונם נגישות בשירות העירייהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותמשימות שוטפות1229
ספר

31.03.19אחת לשנה עובדי עירייה

3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי גן טל לימןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 415 שכר לימן1812620110משימות שכר וכ"א1230
3-631.12.19אנשים עם מוגבלותגני ילדיםמנהל כספיםתשלום שכר שעות נוספות לעובדי גן טל לימןתשלום שכר שוטףקידום החינוך 15 שעות נוספות1812620130משימות שכר וכ"א1231
שכר סייעות כיתתיות וסייעות משלבות בבתי ספר חנ"מ ובבתי ספר תשלום שכר שוטףקידום החינוך 5,600 סייעות כיתתיות1813203110משימות שכר וכ"א1232

"רגילים"
בתי ספר, גני מנהל כספים

ילדים
31.01.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

סייעות חנם 1813203111משימות שכר וכ"א1233
משלבות חודשיות

שכר סייעות כיתתיות וסייעות משלבות בבתי ספר חנ"מ ובבתי ספר תשלום שכר שוטףקידום החינוך 1,000 
"רגילים"

בתי ספר, גני מנהל כספים
ילדים

31.01.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

סייעות חנ"מ 1813203210משימות שכר וכ"א1234
זמניים

שכר סייעות כיתתיות וסייעות משלבות בבתי ספר חנ"מ ובבתי ספר תשלום שכר שוטףקידום החינוך 12,366 
"רגילים"

בתי ספר, גני מנהל כספים
ילדים

31.01.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי קב"סתשלום שכר שוטףקידום החינוך 514 קבס שכר1817700110משימות שכר וכ"א1235
31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי קב"סתשלום שכר שוטףקידום החינוך 30 שעות נוספות1817700130משימות שכר וכ"א1236
אחזקת רכב 1817700140משימות שכר וכ"א1237

עובדים
31.12.19עמידה ב-100% תקציב6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי קב"סתשלום אחזקת רכבקידום החינוך 63 

בתי ספר, גני משרדי ממשלה שירות פסיכולוגי משלים במחיר מדורג לילדי גנים ובתיי ספר יסודיים עידוד חדשנות בעירייה ובעיר חוסן עירוניחדשנות ויזמותשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1238
ילדים

בהתאם לועדה וביקוש כ 10 פסיכולוגים 31.12.19מתן מענה מירבי לכלל הפונים3-6, 6-12ילדים
שגוייסו לפרוייקט

תכניות שונות בשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך חוסן עירוניחדשנות ויזמותשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1239
עירונית איכותית

תכנית מלקות ללמידה  - הובלת החלקים הפסיכולוגיים של התכנית 
ביחד עם היועצות בבתי הספר ב בחטיבות

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, משרדי ממשלה 
12-18

הורדת מספר התלמידים הזקוקים להתאמות במשרד 
החינוך

31.12.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1240
פנים ארגוניים

בתי ספר, גני בתי ספרשותפות בהנחית קבוצות מנהלי בתי ספר  בכל שכבות הגילשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוני
ילדים

31.12.19בין 8 ל10 מפגשיםעובדי עירייה

מיון ילדים חדשים הנכנסים למערכת, מעקב, ליווי המשפחות בתהליך שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1241
הקליטה, האבחון וההשמה. בנפרד לגנים, לבתי ספר יסודיים, חטיבות 

ותיכונים. כולל ליווי ילדים כפרסבאים הלומדים במסגרות מחוץ לעיר

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

6-12, 12-18, ילדים, נוער, הורים
 ,18-40 ,3-6

62-80

31.12.19סוף שנת לימודים וליווי במהלך כל השנה

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםליווי משפחות ילדים עולים חדשים במערכת החינוךשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1242
ילדים

6-12, 12-18, עולים חדשים
3-6

25031.12.19 ילדים

ביצוע אבחונים והערכות לילדי חינוך מיוחד ושותפות בהחלטות לגבי שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך בבתי ספר חוסן עירונישיפור השירותשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1243
מסגרות המשך

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

6-12, 12-18, ילדים, נוער
3-6

לילדי חנ"מ ולילדים מיועדים לחינוך מיוחד31.12.19

אגף חינוך

שפ"ח
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

ליווי פסיכולוגים בגני ילדים חינוך מיוחד -שירות פסיכולוגי חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1244
תומך מערכת חינוך עירונית איכותית

בתי ספר, גני גני ילדיםפגישות עם הגננת, היכרות עם כל ילד ומשפחתו, השתתפות בתל"א
ילדים

6-12, 12-18, ילדים, נוער
3-6

תל"א - תכנית לימודים אישית31.12.19

ליווי פסיכולוגים בגני ילדים חינוך מיוחד -שירות פסיכולוגי חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1245
תומך מערכת חינוך עירונית איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהתערבויות והדרכות של המשפחות
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

 ליווי פסיכולוגים בגני חובה בעיר - שירות פסיכולוגי תומך חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1246
מערכת חינוך עירונית איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםייעוץ וליווי הצוות בהתמודדויות השונות בגן
ילדים

2-331.12.19 בחודשעובדי עירייה

 ליווי פסיכולוגים בגני חובה בעיר - שירות פסיכולוגי תומך חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1247
מערכת חינוך עירונית איכותית

 איתור ילדים עם קשיים והפנייתם לגורמי טיפול בקהילה )המכון 
להתפתחות הילד וכו'(

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

18-40, הורים
40-62

30.04.19

 ליווי פסיכולוגים בגני חובה בעיר - שירות פסיכולוגי תומך חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1248
מערכת חינוך עירונית איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהערכות ואבחונים לקראת המעבר לשנת הלימודים תש"פ עפ"י צורך
ילדים

6-12, 12-18, ילדים, נוער
3-6

סיכום אבחוני מוכנות לכתה א' עד 31.12.1930.4.19כ - 200 ילדים בשנה

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםקיום הדרכות הוריםשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירונישיפור השירותשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1249
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19בהתאם לצרכי השעה

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםאיתור ילדים עם קשיים שונים והפנייתם לגורמי טיפול בקהילהשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שוטפות1250
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

גני ילדים, בתי מנהל כספיםרכישות ותפעול שוטף שפ"חתפעול שוטףקידום החינוך 2 ריהוט משכל1817300451משימות שוטפות1251
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

גני ילדים, בתי מנהל כספיםרכישות ותפעול שוטף שפ"חתפעול שוטףקידום החינוך 100 הוצאות אחרות1817300521משימות שוטפות1252
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

כלים מכשירים 1817300740משימות שוטפות1253
וציוד

גני ילדים, בתי מנהל כספיםרכישות ותפעול שוטף שפ"חתפעול שוטףקידום החינוך 12 
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

 תכנית מעגן -שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1254
איכותית

קיום התכנית ב - 23 גני טט"ח וטרום חובה כולל צוות של 2 
פסיכולוגיות מובילות, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת - איתור עומק 

של ילדים עם קשיים והפנייתם לטיפול

בכל שנת לימודים נמצאים בגנים שונים 3-631.12.19ילדיםגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדים

 תכנית מעגן -שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1255
איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהכשרת הגננות ובניית תכנית טיפולית בגן
ילדים

6-12, 12-18, עובדי עירייה
3-6

31.12.19

תכנית מג"ן - מוגנות, גבולות, נוכחות -שירות פסיכולוגי חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1256
תומך מערכת חינוך עירונית איכותית

 גנים עם ילדים עם קשיים : פסיכולוג נוסף, מנתח התנהגות ממת"י 
וסייעת נוספת לגן. הכשרת הצוות הקיים של הגן בעזרת נוכחות 

מוגברת של הצוות למשך 4 - 6 חודשים.

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

6-12, 12-18, עובדי עירייה
3-6

בשיתוף מת"י531.12.19 גנים בכל "סימסטר"

שיפור השירות, שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1257
קידום החינוך

תכנית מג"ן - מוגנות, גבולות. נוכחות -שירות פסיכולוגי חוסן עירוני
תומך מערכת חינוך עירונית איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהדרכת הורים לילדים ע"י הפסיכולוג
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1258
פנים ארגוניים

תכנית מג"ן - מוגנות, גבולות. נוכחות -שירות פסיכולוגי חוסן עירוני
תומך מערכת חינוך עירונית איכותית

6-12, 12-18, עובדי עירייהגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדיםישיבות צוות קבועות של הגנים בתכנית )כל גן בנפרד(
3-6

31.12.19

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1259
איכותית - מרכז  מיטיב"ה

קבלת ומיון הפניות ממוסדות החינוך של ילדים עם קשיי התנהגות 
בגנים ובכיתות הנמוכות בבתי ספר

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

6-12, 12-18, עובדי עירייה
3-6

מרכז טיפולי לילדים עם בעיות התנהגות31.12.19

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1260
איכותית - מרכז  מיטיב"ה

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםקיום 2 קבוצות עם 5 ילדים בכל קבוצה ל - 15 פגישות
ילדים

תקן של משרד החינוך6-1231.12.19, 12-18ילדים, נוער

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1261
איכותית - מרכז  מיטיב"ה

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםמתן הדרכת הורים פרטנית לילדים - 25 פגישות
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1262
פנים ארגוניים

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוני
איכותית

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהדרכת הצוותים בגנים / בתי הספר ע"י צוות מיטיבה
ילדים

31.12.19עובדי עירייה

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1263
איכותית - מרכז לטיפול בפגיעות מיניות

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםטיפול בילדים שנפגעו ע"י ילדים אחרים
ילדים

6-12, 12-18, ילדים, נוער
3-6

8 פסיכולוגים. מרכז איזורי. מתוקצב ע"י 31.12.19
משרד החינוך

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1264
איכותית - מרכז למניעת אובדנות

מתוקצב ע"י משרד הבריאות6-1231.12.19, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר, גני ילדיםאבחון טיפול בילדים שנמצאים בסיכון אובדני, מופנים ע"י בתי הספר

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1265
איכותית  - אבחונים

במימון הורים מלא או חלקי בהתאם לועדת 6-1231.12.19, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר, גני ילדיםביצוע אבחון פסיכודידקטי לילדים אשר סיימו כתה ו' ומעלה
הנחות עירונית

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1266
איכותית  - אבחונים

במימון משרד החינוך. משפחות אשר לא 6-1231.12.19, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר, גני ילדיםביצוע אבחונים לילדי בתי ספר יסודי, חטיבות ותיכון עפ"י צורך 
יכולות לשלם עבור אבחון

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1267
איכותית - תכניות שונות

שירות פסיכולוגי ייעוצי ארצי6-1230.06.19, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר, גני ילדיםקבוצות לילדים עם קשיים חברתיים שהופנו ע"י פסיכולוגים בבתי ספר

העצמת עובדים שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1268
ופיתוח מנהלים

שירות פסיכולוגי משלים תומך מערכת חינוך עירונית חוסן עירוני
איכותית - תכניות שונות

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםקבוצה דינמית של סייעות גני חינוך מיוחד 
ילדים

30.06.19עובדי עירייה

הקמת 2 קבוצות הורים לילדים בגני ילדים ובבתי ספר על מאפיינים שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1269
התפתחותיים של קבוצות הגילאים לביצוע בקהילה )בגנים  / באשכול 

גנים וכו'( 

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1270
-  מערך טיפולים לילדי והורי מערכת החינוך

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהרצאות להורים: מעברים מגני ילדים לבית הספר, מיסודי לחטיבות 
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.12.19

שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1271
-  מערך טיפולים לילדי והורי מערכת החינוך

בד"כ ילדי חינוך מיוחד או חינוך שמשפחתם 31.12.19כ - 20 ילדים6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בתי ספר, גני ילדיםטיפולים פרטניים ארוכי טווח לילדים
לא יכולים לממן טיפול

שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1272
-  מערך טיפולים לילדי והורי מערכת החינוך

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםטיפולים קצרי טווח להורים לילדי מערכת החינוך על פי צורך
ילדים

18-40, הורים
40-62

31.05.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1273
פנים ארגוניים

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית  חוסן עירוני
מתן חוות דעת בוועדות עירוניות

השתתפות בועדות השמה: פסיכולוג מרכז ופסיכולוג המלווה את הילד 
במסגרת

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

31.12.19עובדי עירייה

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית  חוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1274
מתן חוות דעת בוועדות עירוניות

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדיםהשתתפות בועדות שילוב
ילדים

ועדות שילוב גנים עד 31.12.1930.6.19עובדי עירייה

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1275
פנים ארגוניים

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית  חוסן עירוני
מתן חוות דעת בוועדות עירוניות

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

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

31.12.19עובדי עירייה

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1276
פנים ארגוניים

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית  חוסן עירוני
מתן חוות דעת בוועדות חוץ עירוניות

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

בתי ספר, גני חינוך, בתי ספר, גני ילדים
ילדים

3-6, 6-12, עובדי עירייה
12-18

5-631.12.19 פעמים בשנה

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1277
פנים ארגוניים

שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית  - חוסן עירוני
היחידה ההתפתחותית

3-631.12.19עובדי עירייהגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדיםהשתלבות בצוות הפסיכולוגים בגנים

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1278
פנים ארגוניים

ביצוע איתור מוקדם במועונת היום - ילדות בכפר, ליווי ההורים והדרכות שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוני
הצוותים

0-331.12.19הגיל הרךגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדים

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1279
פנים ארגוניים

3-6, 6-12, עובדי עירייהגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדיםקיום הכשרות למתמחים בתחום שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתניהול ידע בארגון
12-18

31.12.19הכרה ממשרד הבריאות 

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1280
פנים ארגוניים

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותגני ילדיםחינוך, בתי ספר, גני ילדיםסיוע לאבחוני אוטיסטיםשירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותיתחוסן עירוני
12-18

31.12.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1281
פנים ארגוניים

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית - חוסן עירוני
תמיכה וליווי ילדים אוטיסטים במערכת החינוך

אנשים עם מוגבלות, גני ילדיםבתי ספר, גני ילדיםריכוז תחום האוטיזם בילדים - מול הגנים הייעודים ומול המשפחות
ילדים, הורים

 ,3-6 ,0-3
6-12

31.12.19

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1282
פנים ארגוניים

 שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית - חוסן עירוני
תמיכה וליווי ילדים אוטיסטים במערכת החינוך

קישור העבודה מול בתי ספר "רגילים"  שבהם לומדים ילדים 
דיפרנציאלים אוטיסטים המלווים בסייעות. ליווי הסייעות באופן פרטני 

ובניית תכנית לתמיכה קבוצתית

6-1231.12.19, 12-18אנשים עם מוגבלותבתי ספרשח"ק

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1283
פנים ארגוניים

שירות פסיכולוגי תומך עבודה עירונית שוטפת -שיתוף חוסן עירוני
פעולה עם אגף שח"ק

גני ילדים, בתי שח"קהשתתפות בועדות החלטה ברווחה, וועדות תסקירים ברווחה
ספר

31.12.19עובדי עירייה

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1284
פנים ארגוניים

שירות פסיכולוגי תומך עבודה עירונית שוטפת -שיתוף הערכות לחירום
פעולה עם אגף שח"ק

גני ילדים, בתי בתי ספר, בטחון, חירום ובטיחותשותפות בניית תכניות למצבי חירום, קיום תרגילים משותפים
ספר

31.12.19עובדי עירייה

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1285
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

שותפויות בצוות היגוי וההפעלה  -שירות פסיכולוגי תומך 
עבודה עירונית שוטפת

בתי ספר, גני בתי ספרשותפות בבנית והפעלת מרכז הורים עירוני
ילדים

18-40, הורים
40-62

שותפות בצוות היגוי וההפעלה  31.12.19

העצמת עובדים שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1286
ופיתוח מנהלים

שירות פסיכולוגי תומך מערכת חינוך עירונית איכותית חוסן עירוני
שיתוף בתכנית חוסן 

שותפות בתכנון והעברה של תכנית חוסן בחינוך במרבית בית הספר 
בעיר

גני ילדים, בתי שח"ק, נוער צעירים וקהילה, חינוך
ספר

31.12.19עובדי עירייה

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1287
פנים ארגוניים

סנכרון ידע  בין גורמים מקצועיים למתן שירותים לאנשים ניהול ידע בארגון
עם מוגבלות ובני משפחותיהם 

מיפוי ומתן המידע כגורם מרכזי במפגש עם הילד ועם המשפחה עם 
המוגבלות

גני ילדים, בתי שח"ק, נוער צעירים וקהילה, חינוך, אחר
ספר

בשת"פ שח"ק - המחלקה לעבודה קהילתית 31.12.19לילדים בתוך מערכת החינוך בעיר6-12, 12-18אנשים עם מוגבלות
והתנדבות, בית למשפחות מיוחדות

שיתופי פעולה שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1288
פנים ארגוניים

איגום משאבים עירוני תוך הגדלת מקבלי השירותים חוסן עירוני
העירוני

בתי ספר, גני שח"קהפעלת קבוצות תמיכה להורים ואחים
ילדים

18-40, הורים
40-62

בשת"פ שח"ק - המחלקה לעבודה קהילתית 31.12.19
והתנדבות, בית למשפחות מיוחדות

התערבויות במצבי חירום בכל מערכת החינוך ברמה הפרטנית וברמה ליווי פסיכולוגים בכלל מערכת החינוךהערכות לחירוםקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1289
המערכתית / כתתית  / בית ספרית

גני ילדים, בתי בתי ספר
ספר

31.12.19טיפול מלא בבלת"מים ברמה היומיתעובדי עירייה

גני ילדים, בתי בתי ספרפגישות עם הנהלת בתי הספר, צוותי בתי הספר, תלמידים והוריהםליווי פסיכולוגים בבתי הספרחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1290
ספר

קיום פגישות בהתאמה לשעות מוקצות לכך בהתאם עובדי עירייה
לתקציב ללא חריגות

31.12.19

31.12.19בהתאם לצרכי השעה6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרבתי ספרטיפולים פרטניים בחטיבות הביניים ובתיכוניםליווי פסיכולוגים בבתי הספרחוסן עירוניקידום החינוךשכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1291

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

גני ילדים, בתי מנהל כספיםתשלום שכר פסיכולוגיםתשלום שכר שוטףקידום החינוך 7,020 שכר פסיכולוגים1817300110משימות שכר וכ"א1292
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

אבחונים לעולים 1817300750משימות שכר וכ"א1293
חדשים

גני ילדים, בתי מנהל כספיםרכישות ותפעול שוטף שפ"חתפעול שוטףקידום החינוך 20 
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

אחזקת רכב 1817300140משימות שכר וכ"א1294
עובדים

גני ילדים, בתי מנהל כספיםתשלום אחזקת רכב- פסיכולוגיםתשלום אחזקת רכבקידום החינוך 600 
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1295
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, אחרהרצאה- אמא מאמנת- אפרת לקט
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 6 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1296
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילההרצאה- יחסים בין אחרים- דויד בנאי
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 8 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1297
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כלליחינוך, נוער צעירים וקהילה, תושביםקיום מפגשים לקבוצת הורים למתבגרים
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1298
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהקיום מפגשים להורים לילדים בגני הילדים
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים חוסן עירונישיפור השירותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1299
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהכשרת חוסן למטפלים- חוסן
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1300
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללישח"קשלושה בדירה אחת- סדנא להורים חד הוריים
40-62

עלות סדנא הורה יחיד 500 ש"ח לזוג 600 31.12.19מילוי משוב ומינימום  10 משתתפים
ש"ח

שיתופי פעולה  8 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1301
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, שח"ק, קידום הבריאות וחוסן עירוני, שירות קיום הרצאה של עינת נתן
והסברה

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 7 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1302
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כלליקיום הרצאה של ד"ר איל דורון
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 16 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1303
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כלליסטנד אפ להורים עייפים- רביטל לוינזון
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

אגף חינוך

מרכז הורים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה  108 מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1304
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, הרצאות בבתי ספר בנושא הורות ובמרכזים הקהילתיים- סדנאות חוסן
בתי ספר

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

שיתופי פעולה מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1305
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, סדנא ממושכת- רועי אזולאי
בתי ספר

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

שיתופי פעולה מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1306
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, סדנא ממושכת- לאמהות
בתי ספר

18-40, הוריםשכונות
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

שיתופי פעולה מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1307
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, סדנא ממושכת- אודל רוזנפלד
בתי ספר

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

שיתופי פעולה מרכז הורים1818003750משימות שוטפות1308
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, הרצאה להורים בנושא מגדר- רחלי לוי הרץ
בתי ספר

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללי
40-62

50 ש"ח לכרטיס 50% כיסוי הוצאות לפחות15031.12.19 משתתפים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1309
ותרבות

מתן כלים וידע בתחומי ההורות: ניהול בית עם אקלים 
ותקשורת מיטבית, מניעת התנהגויות סיכון ובניית חוסן 

באמצעות קידום פעילויות מרכז הורים עירוני

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללישירות והסברהפרסום פעילות רב ערוצי
40-62

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1310
ותרבות

31.12.19עובדי עירייההוצאות כיבודהוצאות שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמרכז הורים1818003750משימות שוטפות1311
ותרבות

31.12.19עובדי עירייההשכרות אולםהשכרות אולם

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפו’ת1312
ותרבות

 חיזוק מעמדו של אשכול הפיס בעיר כפר סבא כמרכז 
מדעי טכנולוגי מוביל באמצעות מיזם חוקרים ביולוגיה 

-חוקרים צעירים במדעים

תלמידי כיתות ט בכל חטיבות הביניים מגיעים ליום לימוד מלא בנושא 
מדעים

30.06.19אחת בחודש ליום לימודים מלא 12-18ילדיםמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1313
ותרבות

 חיזוק מעמדו של אשכול הפיס בעיר כפר סבא כמרכז 
מדעי טכנולוגי מוביל -קיום  יריד חקר עירוני למדעים 

וטכנולוגיה 

הפקת יום היריד באשכול הפיס בהשתתפות כל חטיבות הביניים בהעיר 
כפ"ס מורים ותלמידים, שליחת עבודות מצטיינות ליריד מחוזי

31.03.19יום שלם  בשנה לכל תלמידי חטיבות הביניים12-18ילדיםמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1314
ותרבות

 מרכז הפצה של ידע ושלל פעילויות בנושא חלל ותעופה  
עבור קהילת תלמידי בתי הספר בעיר 

 שכבות ז' ח' וט' כל תלמידי העיר12-18ילדיםמרחב עירוני- כלליקיום שבוע החלל והתעופה בעיר
כפר סבא קיום שבוע שיא בינואר

31.01.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1315
ותרבות

6 מפגשים במהלך שנת הלימודים תשע"ט , בשעות 12-18ילדיםמרחב עירוני- כללימפגשים בין תלמידי תיכון לחוקרים ויזמים מובילים בתחום מדעי החייםסדרת הרצאות של מדענים ויזמים בביולוגיה
הבוקר

30.06.19

אגף חינוך

אשכול פיס
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1316
ותרבות

30.05.19שבוע בשנה לכל תלמידי חטיבות הביניים12-18ילדיםמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיתערוכת אומנות בשבוע של יום העצמאות למדינת ישראלקיום פעילויות ובנושא אומנות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1317
ותרבות

7.01.19קיום בינואר במהלך יומיים 12-1806-07/01ילדיםמרחב עירוני- כלליעסקיםנערות משכבה ט' מכל העיר ופנל נשים באשכול פיס סיור לחברת נייספרויקט העצמת בנות  

 חיזוק מעמדו של אשכול הפיס בעיר כפר סבא כמרכז קידום החינוךמשימות שוטפות1318
מדעי טכנולוגי מוביל באמצעות מיזם רוב גולדברג

29.01.19יום שלם  בשנה לכל תלמידי חטיבות הביניים12-18ילדיםמרחב עירוני- כלליהאקתון יום מלא תחרות רוב גולדברג 

 קיום חוג שיפעל אחת בשבוע  תחת נושא -פיתוח אפליקציות בשיתוף   קידום ועידוד בנות למגמות הטכנולוגיותקידום החינוךמשימות שוטפות1319
עם תעשיידע ומשרד החינוך

30.06.19קיום חוג אחת לשבוע 12-18ילדיםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 

30.06.19שמונים נערות אחת לחודש12-18ילדיםמרחב עירוני- כללי נערות לשליחות במדע - מכל חטיבות הביניים  קידום ועידוד בנות למגמות הטכנולוגיותקידום החינוךמשימות שוטפות1320
אחת לשבועיים יום לימודים מלא 20 בנות  מחטיבת 12-18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליפיתוח מוצרים לאנשים עם מוגבלויות פרויקט יזמים צעירים "גם אני יכול"קידום החינוךמשימות שוטפות1321

הביניים מבית ספר שרת
30.06.19

30.06.19אחת לשבוע בימי חמישי12-18ילדיםמרחב עירוני- כללי28 נערות ונערים מבית ספר שרת פרויקט יזמים צעירים קידום החינוךמשימות שוטפות1322
קיום פעילויות ותכניות לימוד שוטפות בנושאי טכנולוגיה קידום החינוךמשימות שוטפות1323

בתשע"ח
30.06.19קיום יום שיא12-18ילדים, נוערמרחב עירוני- כלליבתי ספרציון "יום הסרטן הבינלאומי" לתלמידי מגמות הביולוגיה בתיכון 

פרויקט  ישי ביס 1817910781משימות שוטפות1324
מחוזי למצטיינים

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול שוטףניהול אשכול פיסקידום החינוך 20 

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול שוטףניהול אשכול פיסקידום החינוך 203 חשמל 1817910430משימות שוטפות1325
100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום ביטוח אשכול פיסתשלום ביטוחקידום החינוך 95 ביטוח1817910440משימות שוטפות1326
100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול שוטףניהול אשכול פיסקידום החינוך 28 אשכולות פיס1817910780משימות שוטפות1327
100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר עובדי אשכול פיסתשלום שכר שוטףקידום החינוך 570 שכר1817910110משימות שכר וכ"א1328
100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אשכול פיסתשלום שכר שוטףקידום החינוך 70 שעות נוספות1817910130משימות שכר וכ"א1329

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1330
ותרבות

31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעתוכנה לניהול משרדזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

לא נמצא יעיל ורלבנטי למחלקת הסעות31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללישירות והסברההטמעת מערכת CRM מערך הסעות עירוני אופטימליCRMשיפור השירותמשימות שוטפות1331
הסעות חינוך 1817800710משימות שוטפות1332

מיוחד
מערך הסעות שנתי חינוך מיוחד /מכרזי עירייה ניהול ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 13,200 

קבלנים
התארגנות 1.לפתיחת שנת הלימודים 2.מחודשת לאחר חגי תשרי 3. 

חופשות קיץ
3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדים

12-18
30.06.19התארגנות מיוחדת ותכנית לחודשי הקיץ

התארגנות 1.לפתיחת שנת הלימודים 2.מחודשת לאחר חגי תשרי 3. מערך הסעות שנתי חינוך רגיל/רכבי עירייה ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 4,650 הסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1333
חופשות קיץ

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדים
12-18

30.06.19התארגנות מיוחדת ותכנית לחודשי הקיץ

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדיםביצוע מיפוי של התלמידים בעיר ומוסדות חינוךמערך הסעות חינוך ממ"ד ניהול ידע בארגוןשיפור השירותהסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1334
12-18

30.06.19

אגף חינוך

הסעות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

התארגנות 1.לפתיחת שנת הלימודים 2.מחודשת לאחר חגי תשרי 3. מערך הסעות שנתי  רווחה בוגרים/מבוגריםניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1335
חופשות קיץ

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדים
12-18

30.06.19התארגנות מיוחדת ותכנית לחודשי הקיץ

התארגנות 1.לפתיחת שנת הלימודים 2.מחודשת לאחר חגי תשרי 3. מערך תחבורה ציבורית על יסודיניהול ידע בארגוןשיפור השירותהסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1336
חופשות קיץ

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדים
12-18

30.06.19התארגנות מיוחדת ותכנית לחודשי הקיץ

התארגנות 1.לפתיחת שנת הלימודים 2.מחודשת לאחר חגי תשרי 3. מערך תחבורה לצהרונים וסל תרבותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1337
חופשות קיץ

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי
12-18

30.06.19התארגנות מיוחדת ותכנית לחודשי הקיץ

תאום, סנכרון והפעלת מערך הסעות באמצעות קבלני הסעות הכפופים מערך הסעות לחינוך הרגיל ניהול ידע בארגוןשיפור השירותהסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1338
למכרז וקבלנים המפעילים תחבורה ציבורית

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאחר
12-18

בכפוף להנחיות משרד החינוך31.12.19ניהול תקין של הקבלנים עם אפס תקלות

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספרתיאום והפעלת מערך הסעות לחווה החקלאיתמערך הסעות לחינוך הרגיל ניהול ידע בארגוןשיפור השירותהסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1339
12-18

31.12.19ניהול תקין 

הקמת מערך הסעות מותאם על פי צרכים וזכאויות בשיתוף עם מנהלי מערך הסעות  שנתי ניהול ידע בארגוןשיפור השירותהסעות רגיל1817800711משימות שוטפות1340
בתי הספר

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר
12-18

31.07.19הסעת כ - 1,000 ילדי ממ"ד

הסעות חינוך 1817800710משימות שוטפות1341
מיוחד

בחינת צרכים ומתן מענה לתלמידים בחינוך הרגיל אשר זקוקים מערך הסעות לתלמידים עם צרכים רפואיים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות
להסעות בשל מצב רפואי

3-6, 6-12, עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבתי ספר, גני ילדים
12-18

31.12.19ניהול תקין 

6-12, 12-18, ילדים, הוריםבתי ספרתושביםמתן מענה ושירות לתלמידים והורים תפעול שוטף של מערך ההסעותשיפור השירותמשימות שוטפות1342
 ,18-40
40-62

31.12.19עמידה בדרישות הורים

3-6, 6-12, עובדי עירייהבתי ספר, גני ילדיםעדכון והתאמת מערכי ההסעות בהתאם לצרכים המשתניםתפעול שוטף של מערך ההסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1343
12-18

31.12.19סנכרון המידע בארגון

3-6, 6-12, עובדי עירייהבתי ספר, גני ילדיםבחינת זכאויות, החזרי הוצאות ועבודה מול ועדת חריגיםתפעול שוטף של מערך ההסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1344
12-18

31.12.19אחת לשנה 

3-6, 6-12, עובדי עירייהמשרדי ממשלה דיווח שוטף למשרד החינוךתפעול שוטף של מערך ההסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1345
12-18

31.12.19אחת לחודש

ביצוע מעקב, ביקורת ואכיפה אל מול חברות ההסעות, קבלני ההסעות תפעול שוטף של מערך ההסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1346
והמוניות

3-6, 6-12, עובדי עירייהאחר
12-18

קבלני משנה להסעות31.12.19בקרה יומית

שיתופי פעולה משימות שוטפות1347
פנים ארגוניים

3-6, 6-12, עובדי עירייהאחר, כלל העירייה , משרדי ממשלה קיום ממשקי עבודה חוץ ופנים ארגונייםתפעול שוטף של מערך ההסעות
12-18

המשך ניהול קשר ישיר מול ממשקי עובדה חוץ 
ארגוניים ופנים ארגוניים

רווחה, מנהל כספים, מש"א, הנדסה, תרבות, 31.12.19
משרד החינוך, משרד התחבורה, ביטוח 

לאומי, שירות התעסוקה, משטרה, חברות 
הסעות, קבלני הסעות

3-6, 6-12, עובדי עירייהאחרקיום מכרזים וחתימה על חוזי עבודה עם חברות הסעותתפעול שוטף של מערך ההסעותשיפור השירותמשימות שוטפות1348
12-18

31.12.19ביצוע  על פי צורך

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, בתי ספר, גני ילדיםאיסוף דרישות חדשות להסעות מגורמי החינוך השוניםתפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחדניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1349
12-18

30.06.19ועדות השמה, רישום של תלמידים חדשים וכו'

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותחינוך, בתי ספר, גני ילדיםעדכון בסיס נתונים של תלמידי חינוך מיוחדתפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחדניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1350
12-18

כ - 900 תלמידים בהסעות מיוחדות ברחבי העיר ומחוץ 
לעיר

31.07.19

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, בתי ספר, גני ילדיםהקמת ובנייה אופרטיבית של מסלולי ההסעותתפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחדניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1351
12-18

יישום 3 פעמים בשנה בתחילת פעילות /תחילת שנה /
אחרי החגים/קיץ

30.09.19

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותחינוך, בתי ספר, גני ילדיםהתאמת הסעות לתלמידים כולל סוגי רכבים, התאמת מלווהתפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחדניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1352
12-18

830.09.19 חברות קבלני הסעות 

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותחינוך, בתי ספר, גני ילדיםשיבוץ מלוים בהתאמה לילדים, לצרכים, לשעות ההסעה ועודתפעול מערך המלווים בהסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1353
12-18

31.12.19שיבוץ ובקרה יומית

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, בתי ספר, גני ילדיםניהול שוטף של המלווים תפעול מערך המלווים בהסעותשיפור השירותמשימות שוטפות1354
12-18

31.12.19כולל מציאת מחליפים  אפס תקלות

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, בתי ספר, גני ילדיםקיום יום עיון מקצועי למלווים לקראת פתיחת שנת הלימודיםתפעול מערך המלווים בהסעותניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1355
12-18

עזרה ראשונה והעשרה31.08.19כ - 90 מלווים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1356
ותרבות

3-6, 6-12, עובדי עירייהחינוך, בתי ספר, גני ילדיםביצוע מדידה ומשוב למלויםתפעול מערך המלווים בהסעות
12-18

31.12.19קיום מעקב

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1357
ותרבות

קבלת צרכים ונתונים מאגף הרווחה, בניית מערך ההסעות בהתאם תפעול מערך ההסעות של אגף שח"ק
לצרכים 

30.09.19עברה יזומה של אגף שח"ק אנשים עם מוגבלותשח"ק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1358
ותרבות

31.12.19ביצוע אופטמלי על פי דרישות 0-3עובדי עירייהגני ילדיםשיבוץ והסעת ילדים בגילאים 0 - 3 על פי חוק מעונות יוםתפעול מערך ההסעות של אגף שח"ק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1359
ותרבות

שיבוץ והפעלת הסעות בוגרים )בני 21 ומעלה( עם צרכים מיוחדים תפעול מערך ההסעות של אגף שח"ק
מטופלי רווחה למסגרות השונות 

עובדי עירייה, אנשים שח"ק
עם מוגבלות

 ,18-40
62-80

31.12.19ביצוע אופטמלי על פי דרישות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1360
ותרבות

31.12.19ביצוע אופטמלי על פי דרישות עובדי עירייהשח"קשיבוץ והפעלת הסעות קשישים למועדוני קשישים בעירתפעול מערך ההסעות של אגף שח"ק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1361
ותרבות

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותשח"קהסעת ילדי חינוך מיוחד מבתי הספר למועדוניותתפעול מערך ההסעות של אגף שח"ק
12-18

31.12.19ביצוע אופטמלי על פי דרישות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1362
ותרבות

31.12.19ביצוע אופטמלי על פי דרישות עובדי עירייהחברה לתרבות ופנאיתיאום והפעלת הסעות ילדים במסגרת פעילות סל תרבותתפעול מערך הסעות של אגף התרבות

תוכנה המסנכרנת בסיס נתונים של כלל המשתמשים בהסעות לאגף זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמיניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות שוטפות1363
החינוך

31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע

תוכנה המקושרת לבתי הספר ולמידע יומי באשר לעדכונים הנוגעים זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמיניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות שוטפות1364
למשתמשים כולל תוכנית שנתית לפעילות 

31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה ילדיםמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע

מערכת ממוחשבת המסנכרת כל מידע רלבנטי מאגפי העירייה  העשוי זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמיניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות שוטפות1365
להשפיע על מערך ההסעות בעיר 

31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע

בשיתוף עם אגף המחשוב31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה ילדיםמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעבחינת מערכת ממוחשבת לניהול מערך ההסעותמערך הסעות עירוני אופטימליניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1366
31.12.19מציאת תכנה מתאימה  והטמעתה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעמערכת לניהול  שקוף עובדים משאבי אנוש ושכר זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמיניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות שוטפות1367
גני ילדים, בתי חינוך, בתי ספר, גני ילדיםגיוס, קליטת הכשרת מלווים בהסעותתפעול מערך המלווים בהסעותשיפור השירותמשימות שוטפות1368

ספר
3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלות

12-18
באופן שוטף לאורך כל השנה31.12.19מעל ל - 80 מלווים

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

גני ילדים, בתי מנהל כספיםתשלום שכר למלווים בהסעותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 830 שכר למלווים1817800110משימות שכר וכ"א1369
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

גני ילדים, בתי מנהל כספיםתשלום שעות נוספות למלווים בהסעותתשלום שכר שוטףשיפור השירותשעות נוספות1817800130משימות שכר וכ"א1370
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

גני ילדים, בתי מנהל כספיםתשלום שכר למלווים בהסעותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 5,250 זמנים1817800210משימות שכר וכ"א1371
ספר

31.12.19עמידה ב-100% תקציבעובדי עירייה

גני ילדים, בתי שירות והסברהמענה טלפוני שוטף וקבלת קהלמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילCRMשיפור השירותמשימות שוטפות1372
ספר

31.12.19מענה ל - 90% מהשיחות הנכנסות6-12, 12-18הורים

גני ילדים, בתי שירות והסברההטמעת העבודה עם מערכת ה - CRM, כולל הגדרת זמן תקן למענהמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילCRMשיפור השירותמשימות שוטפות1373
ספר

30.06.19עמידה ב - 90% בזמני התקן6-12, 12-18הורים

רישום לבתי ספר יסודי- פרסום  חוצות, באתר העירייה ובעיתונות מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירות 15 פירסום1811000550משימות שוטפות1374
המקומית מועדי הרישום ודרכי רישום 

בשת"פ מוסדות החינוך20.01.19אחת לשנה לפני שנת הלימודים6-12הוריםבתי ספרשירות והסברה

בשת"פ מוסדות החינוך10.01.19אחת לשנה כולל רישום ושיבוץ ילדי גנים שפתיים6-12תושבים כלליבתי ספרשירות והסברהרישום לבתי ספר יסודי- שליחת איגרת אישית למועמדים לכתה א'מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירות 15 פירסום1811000550משימות שוטפות1375
יש למדוד לאחר השלמת הרישום של 70%6.02.19  רישום מקוון  )כולל מעוכבי רישום(6-12תושבים כלליבתי ספרשירות והסברהרישום לבתי ספר יסודי- רישום לכתה א' באופן מקוון ובבתי הספרמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1376

מעוכבי רישום
רישום לבתי ספר יסודי- שיבוץ והעברת רשימות לבתי ספר ועדכונן מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיהמשימות שוטפות1377

לקראת תחילת שנת הלימודים
בשת"פ מוסדות החינוך25.08.19יישום ביצוע לאחר קליטת התושבים החדשים6-12עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

רישום לבתי ספר יסודי- קבלת רשימת ילדי גנים מעוכבי רישום מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1378
מהשפ"ח אשר אושרו לשיבוץ, ושיבוצם

בשת"פ מוסדות החינוך30.04.19שיבוץ כל הילדים מהרשימה6-12עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

בשת"פ מוסדות החינוך31.01.19אחת לשנה12-18עובדי עירייהבתי ספרשירות והסברהרישום לחטיבות ותיכונים- הכנת חוברת מידע מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירות 10 פירסום1811000550משימות שוטפות1379
רישום לחטיבות- קבלת אשכולות תלמידים מיועצות בתי הספר מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1380

היסודיים
בשת"פ מוסדות החינוך31.01.19אחת לשנה12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

בשת"פ מוסדות החינוך28.02.19יישום התכנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספררישום לחטיבות- שיבוץ התלמידים לחטיבות באמצעות תכנה יעודיתמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1381
רישום לחטיבות- הצגת השיבוצים והסטטסיקות בפני מנהלי החטיבות מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1382

וביצוע שינויים על פי צורך
בשת"פ מנהלי החטיבות5.03.19אחת לשנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

15.03.19אחת לשנה באופן מקוון ובמכתב אישי12-18עובדי עירייהבתי ספרשירות והסברהרישום לחטיבות- פרסום השיבוץ לחטיבהמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1383
רישום לתיכונים- פרסום חוצות, באתר האינטרנט ובמקומונים לגבי מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירות 15 פירסום1811000550משימות שוטפות1384

הרישום
7.02.19פירוט המגמות בתיכונים באתר העירוני12-18עובדי עירייהבתי ספרשירות והסברה

רישום גם של אורטים, דמוקרטי , פנימיות100%7.02.19 רישום מקוון12-18הוריםבתי ספרשירות והסברהרישום מקוון לתיכוניםמתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1385
רישום לתיכונים- שיבוץ ראשוני עפ"י מגמות ייחודיות על בסיס מבחנים מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1386

שמבצעים התיכונים
20.02.19אחת לשנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

אגף חינוך
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

רישום לתיכונים- שיבוץ יתר התלמידים על בסיס מקומות פנויים מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1387
וקריטריונים באמצעות תכנת השיבוצים

28.02.19אחת לשנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

רישום לתיכונים- הצגת השיבוץ והסטטיסטיקות בפני מנהלי התיכונים מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1388
והיועצים

בשיתוף יועצי חינוך ומנהלי בתי הספר28.02.19אחת לשנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

רישום לתיכונים- פרסום השיבוצים באמצעות המערכת המקוונת מתן שירות אופטמיאלי ושמירה על מערך רישום נגיש ויעילניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1389
ומכתב אישי

15.03.19אחת לשנה 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספר

31.12.19שוטף6-12, 12-18עובדי עירייהבתי ספרבתי ספרתחזוקה שוטפת של מצבת התלמידים והכיתות בכלל בתי הספר בעירמצבת תלמידים מעודכנתניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1390

מתן מענה אישי למשתלמים באמצעות למידה בהתאמה חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1391
אישית 

יצירת מודולות למידה בתחומים שונים על מנת לאפשר בחירה וגיוון 
בלמידה לכל המשתלמים

30.06.19כ20 עובדי הוראה עובדי עירייה

עיצוב סביבה פיזית ל"ללמידה אחרת" שתיתן מענה לגיוון דרכי ההוראה התאמת הסביבה הפיזית ל"למידה אחרת"חדשנות ויזמותמשימות שוטפות1392
ולשונות בין הלומדים

30.06.19חמישה חדרים מעוצבים ברוח זימון "למידה אחרת"12-18ילדיםבתי ספר

העצמת עובדים משימות שוטפות1393
ופיתוח מנהלים

חיזוק מיקצועיות לעובדי ההוראה בעירייה -קידום תהליכי ניהול ידע בארגון
הוראה/למידה של עובדי ההוראה במערכת החינוך 

30.06.19כ- 5 בשנה עובדי עירייהבתי ספרפתיחת השתלמויות לעובדי הוראה של עובדי ההוראה של כ"ס 

הטמעת טכנולוגיה מתקדמת במערכת החינוך-מחשב לכל הטמעת טכנולוגיהמשימות שוטפות1394
מורה

מחשב לכל מורה -בניית תוכנית למידה ייעודית לבית הספר ולצוות 
בנושא תיקשוב 

2230.06.19 בתי ספר יסודי וחטיבת בינייםעובדי עירייהבתי ספרמחשוב ומערכות מידע

העצמת עובדים משימות שוטפות1395
ופיתוח מנהלים, 

קידום החינוך

חיזוק החינוך למצויינות -חיזוק שיתופי פעולה לקידום 
מעורבות

יצירת מבנים ארגוניים לקיום מעגלי שיח: רכזי השתלמות בית ספרית, 
פיקוח כולל, צוות הבית, צוות של פסג"ה עמיתה, חנ"מ

30.06.19בבדיקה עם עליזה אם יימשך ב2019עובדי עירייהבתי ספרחינוך, משרדי ממשלה 

העצמת עובדים משימות שוטפות1396
ופיתוח מנהלים, 

קידום החינוך

חיזוק החינוך למצויינות -חיזוק שיתופי פעולה לקידום ניהול ידע בארגון
מעורבות

למידת עמיתים תתקיים בכל ההשתלמויות הבית ספריות עובדי עירייהבתי ספרלמידת עמיתים בדגש חיוזק המקצועיות והעצמה אישית
בהיקף של 60 שעות, וב - 50% מההשתלמויות הבית 

ספריות בהיקף של 30 שעות

30.06.19

העצמת עובדים משימות שוטפות1397
ופיתוח מנהלים, 

קידום החינוך

חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי 
לכלל החברה הישראלית -קידום מנהיגות מרכזי הפסג"ה ו/

או מדריכים באמצעות עידוד יוזמות והרחבת האוטונומיה

ליווי ותמיכה למנהלי בתי הספר והצוותים לצורך קידום ופיתוח למידה 
מקצועית במסגרת בית ספרית 

שעה בתחילת שנה עם כל בית ספר ובמשך השנה עובדי עירייהבתי ספר
בהתאם לצורך

30.06.19

חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי קידום החינוךמשימות שוטפות1398
לכלל החברה הישראלית-קידום מנהיגות מרכזי הפסג"ה ו/
או מדריכים באמצעות עידוד יוזמות והרחבת האוטונומיה

החלת גמישות פדגוגית בכל מסגרות הלמידה בהיקף של  בהיקף של 
30 או 60 שעות  התאמת המתודות ללומדים והתוכן, הרכבי קבוצות 

שונים, שילוב כוחות פנימיים וכו'

30.06.19בכל בתי הספר תתקיים גמישות בלמידה 12-18ילדיםבתי ספר

העצמת עובדים משימות שוטפות1399
ופיתוח מנהלים, 

קידום החינוך

חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי 
לכלל החברה הישראלית-קידום מנהיגות מרכזי הפסג"ה ו/
או מדריכים באמצעות עידוד יוזמות והרחבת האוטונומיה

שילוב הטכנולוגיה באופן מיטבי: יעוץ, תמיכה וליווי מורי מורים בקיום 
מפגש מקוון מיטבי, שימוש מושכל בסביבת הלמידה

כ - 100% מההשתלמויות בפסג"ה תתנהל סביבת עובדי עירייהבתי ספר
למידה מודל אינטראקטיבית,. 100% מפגשים מקוונים 

בהשתלמויות יענו על הקריטריונים של מפגש מקוון 
איכותי

30.06.19

אגף חינוך

פיסג"ה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

קידום הוראה משמעותית לצורך קיום למידה משמעותית-ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות שוטפות1400
בניית משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת לקידום למידה 

משמעותית וקידום למידה עדכנית שתוביל למצויינות

30.06.19התאמת הסילבוס כמענה לצרכי המשתלמיםעובדי עירייהבתי ספרמיפוי קבוצות למידה והצרכים שמעלים בתהליך הרישום 

קידום הוראה משמעותית לצורך קיום למידה משמעותית-ניהול ידע בארגוןקידום החינוךמשימות שוטפות1401
בניית משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת לקידום למידה 

משמעותית וקידום למידה עדכנית שתוביל למצויינות

30.06.19לקראת השליש האחרון בכל שנת לימוד עובדי עירייהבתי ספרקיום תהליך משוב והערכה

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום ביטוח פסג"התשלום ביטוחקידום החינוך 59 ביטוח1817200440משימות שוטפות1402
31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתפעול שוטף פסגהניהול פסגהקידום החינוך 75 הוצאות אחרות1817200780משימות שוטפות1403
משכורת ושכר 1817200110משימות שכר וכ"א1404

משולב
31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי פסגהתשלום שכר שוטףקידום החינוך 520 

אחזקת רכב 1817200140משימות שכר וכ"א1405
עובדים

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום הוצאות אחזקת רכב לעובדי פסגהתשלום אחזקת רכבקידום החינוך 7 

משכורת אגף 1817210110משימות שכר וכ"א1406
מחשבים

31.12.19עובדי עירייהבתי ספרמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי פסגהתשלום שכר שוטףקידום החינוך 50 

שיתופי פעולה משימות אב1407
פנים ארגוניים

בנית תכנית עבודה לשיפוצי מוס"ח, מעקב ובקרה, ממשקים עם בתי פיתוח ושדרוג מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות
הספר, הנהגות ההורים וסנכרון כלל השותפים בארגון

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרכלל העירייה 
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1408

פנים ארגוניים
ריכוז  מיפוי של כלל הצרכים התפעוליים של בתי הספר, כתיבת תכנית תפעול ותחזוקה מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות

עבודה, מעקב ובקרה בתחומים; תפעול, מיזוג, חשמל ובטיחות
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרכלל העירייה 

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

שיתופי פעולה משימות אב1409
פנים ארגוניים

טיפול ממוקד בבעיות העולות מהשטח, קיום סיורים יזומים בבתי הספר ניקיון מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות
ובחינת חוזה התקשרות 

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרחזות העיר
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1410

פנים ארגוניים
מיפוי סקר צרכים בבתי הספר בתחומי הגינון ופיתוח החצרות, סיורים גינון מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות

יזומים
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרחזות העיר

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

שיתופי פעולה משימות אב1411
פנים ארגוניים

הטמעת נהלי ביטחון של מוס"ח בקרב מנהלים, השתתפות בהכשרות ביטחון מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות
רכזי ביטחון, הטמעת נהלי כניסה למוס"ח והפקת כנס לקבלנים

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרבטחון, חירום ובטיחות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1412

פנים ארגוניים
עדכון שוטף של תיק לשעת החירום, השתתפות בתרגילים, הטמעת הערכות למצבי חירוםשיפוץ, בינוי ותשתיות

תהליכי עבודה בחירום והידוק שיתופי הפעולה עם מוס"ח במסגרת 
הערכות לשעת חירום )מזג אויר סוער, מצבי חירום לאומיים ועוד(

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרבטחון, חירום ובטיחות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

אגף חינוך

תכנון פיתוח ומינהל
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה משימות אב1413
פנים ארגוניים

ריכוז דוחות בטיחות, מעקב אחר טיפול בליקויי בטיחות, טיפול ממוקד בטיחות מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות
בפניות מנהלי מוס"ח בנושא ליקויי בטיחות, סיורים בשטח עם צוותים 

ממוני בטיחות

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרבטחון, חירום ובטיחות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1414

פנים ארגוניים
מיפוי צרכים בבתי הספר להצטיידות נדרשת, סיורים בבתי הספר הצטיידות ורכש במוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות

וכתיבת תכנית עבודה מותאמת תקציב )פר קפיטא/ניהול עצמי(
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרמנהל כספים

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

שיתופי פעולה משימות אב1415
פנים ארגוניים

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרמחשוב ומערכות מידעכתיבת תכנית מחשוב מוס"ח וטיפול שוטף בפניות מנהליםמחשוב ומערכות מידע במוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1416

פנים ארגוניים
בנית תהליכי עבודה עם יחידות השירות והמוקד העירוני לרבות קבלת בניית תהליכי עבודה

נתונים, דיווחים על פעילות שוטפת
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרמחשוב ומערכות מידע

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

שיתופי פעולה משימות אב1417
פנים ארגוניים

הטמעת פרוייקט קירוי מערכות סולאריות בבתי הספר, קידום והידוק בניית תהליכי עבודהשיפוץ, בינוי ותשתיות
שיתופי פעולה

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרקיימות וחדשנות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1418

פנים ארגוניים
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרמש"א והדרכה, שירות והסברהכתיבת תכנית הכשרה לאבות בית ויישומהבניית תהליכי עבודהשיפוץ, בינוי ותשתיות

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

שיתופי פעולה משימות אב1419
פנים ארגוניים

הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרמש"א והדרכההגדרת תפקיד אבות הבית במוס"ח בניית תהליכי עבודהשיפוץ, בינוי ותשתיות
לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 

גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים
שיתופי פעולה משימות אב1420

פנים ארגוניים
הניוזלטר של האגף יופץ בשלב הראשון  30.06.19הפצה אחת לחודשייםעובדי עירייהבתי ספרחכ"ל, שירות והסברההטמעת תהליכי שיתוף ציבור בניית תהליכי עבודהשיפוץ, בינוי ותשתיות

לצוות מקצועי מנהלים, מפקחים, 
גננות  ואנשי חינוך ובשלב הבא יופץ להורים

אגף חינוך
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אגף נוער, צעירים וקהילה
האגף מוביל בבניית חיי קהילה ומעניק שירותים, איכותיים ומקצועיים מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד בוגרים. פעילויות אגף נוער, צעירים 
וקהילה כוללות פעילות נרחבת לקהילה, ביניהם חדרי ג'ימבורי, משחקיות, מרכזי למידה, חדרי נוער, חוגים הרצאות להורים במגוון תחומים, 

טקסים, סדנאות ופעילות קהילתית בחגים. 

בנוסף בתחום הנוער מפתחים שירותים וקבוצות עניין ומנהיגות, מועצת נוער עירונית, חינוך וטיפול בבני נוער בסיכון, מערך התנדבות 
נרחב ושירותים מגוונים לבני נוער וצעירים החל מבית הספר היסודי ועד למבוגרים במרחב העירוני.

ולהוות כח מניע,  ולעיר  יכולותיהם, לחוש קשר לקהילה  מטרת צוות האגף הינה להכשיר את הילד/ה, הנער/ה והתושב/ת לממש את 
משפיע ותורם לחברה.

אגף נוער, צעירים וקהילה
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אגף נוער, צעירים וקהילה
הנהלת האגף

הרשות לצעירים

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותהוצאות אחרות1828300780משימות אב1421
ותרבות

שיתופיות פנים ארגוני ושיתוף ציבור פיתוח מקום בילוי 
לתושבי העיר

קיימות וחדשנות, רשות הספורט, חברה לתרבות ופנאי, פיתוח מדרחוב ירושלים כמקום פנאי ובילוי
איכות הסביבה, חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, רשות 

הספורט, בתי ספר, חברה לתרבות ופנאי, תחזוקה 
ותפעול

31.12.19מדרחוב פעיל הכולל ארוע אחת לחודש לפחות0-120תושבים כללימדרחוב ירושלים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1422
ותרבות

בקרה ולמידה אירגונית הכנסת משובים לכלל הפעילויות 
תחת האגף

31.12.19 80% מהפעילות יעברו משובים0-120תושבים כללינוער צעירים וקהילה, מש"א והדרכהבקרה ותיעוד שביעות רצון  ואפקטיביות לפעילות 

מועדוני נוער 95001משימות אב1423
ומתקנים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

בטיחות וניראות -שמירה על בטיחות קהל המשתמשים 
וחזות המבנים 

 כולל פעילות לבתי ספר יסודיים 31.12.19עד שני מבנים במהלך השנה עובדי עירייההנדסה, בטחון, חירום ובטיחותתכנית תלת שנתית לשיפוץ מבני האגף 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותהוצאות אחרות1828300780משימות אב1424
ותרבות

איכות הסביבה, חברה לתרבות ופנאי, עסקים, קיימות פסטיבל בירה דו יומי עירוני בפארק ארועי תרבות ופנאי לצעירי העיר  
וחדשנות, שח"ק, בטחון, חירום ובטיחות, תושבים, תכנון 

אסטרטגי ושיתופיות, רשות הספורט, תחזוקה ותפעול

31.12.19כ-3,000 משתתפים0-120תושבים כלליפארק עירוני

פיתוח קהילה, ספורט בטיחות ונגישותמשימות אב1425
ותרבות

חיזוק תחושת השייכות בקהילה -חיזוק קהילתיות מנהיגות 
מעורבות בקרב תושבי העיר 

31.12.19הקמה של שלוש שכונות בשנה 0-120תושבים כללישכונות, מרכז העיראחרהקמת קבוצת פעילים בכל שכונה, מנהיגות שכונה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1426
ותרבות

31.12.19בניית תכנית והטמעתה בטווח הרחוקעובדי עירייהתכנון אסטרטגי ושיתופיותהכנת תכנית אב בתחום נוער צעירים וקהילה גיבוש חזון אגפי -בראייה ארוכת טווח לאגף"כוכב צפון"

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהניקיון מבני אגף נוער, צעירים וקהילהשמירה על חזות מבני אגף נוער, צעירים וקהילה 43 ניקיון קבלני1828200753משימות שוטפות1427
מינהל הנוער 1828100511משימות שוטפות1428

אירוח וכיבוד
פיתוח קהילה, ספורט  3 

ותרבות
 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהרכישת כיבוד בסיס וקפה מרכזי נוער וקהילה יצירת מרחב בטוח ומאפשר  

משכורת ושכר 1828100110משימות שכר וכ"א1429
משולבי

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שכר מנהלים ועובדים הנהלת אגףתשלום שכר שוטף 1,486 

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שעות נוספות מנהלים ועובדים הנהלת אגףתשלום שכר שוטף 105 שעות נוספות1828100130משימות שכר וכ"א1430
אחזקת רכב 1828100140משימות שכר וכ"א1431

עובדים
31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום עבור אחזקת רכב מנהלים ועובדים הנהלת אגףתשלום אחזקת רכב 120 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 6 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1432
ותרבות

מתן ייעוץ והכוונה לצעירים בנושאים: תעסוקה,השכלה 
גבוהה, הכשרות מקצועיות, זכויות חיילים משוחררים, מלגות

חינוך, קיימות וחדשנות, קליטת עליה, חברה לתרבות מתן ייעוצים פרטנים לצעירים   
ופנאי, שח"ק, תושבים, עסקים

מרחב עירוני- כללי, 
חצר השוק

המשמעות 900 פגישות פרטניות31.12.19השתתפות של 300 צעירים במהלך שנת הפעילות.  12-18נוער

תרבות וחברה 1828100781משימות אב1433
לצעירים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 
ותרבות

מתן ייעוץ והכוונה לצעירים בנושאים: תעסוקה,השכלה 
גבוהה, הכשרות מקצועיות, זכויות חיילים משוחררים, מלגות

31.12.19השתתפות של 10-20 צעירים בכל סדנא12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוךקיום 2 סדנאות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1434
ותרבות

הפעלת תוכניות מנטורים - שילוב של סטודנטים מתחומי לימוד פיתוח תוכניות לסטודנטים
מגוונים באגפי העירייה 

31.08.19שילוב של 10-15 סטודנטים18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1435
ותרבות

הנגשת השכלה גבוהה דרך הפחתת מחירים לקורסי 
פסיכומטרי

מרחב עירוני- כללי, שירות והסברה, חברה לתרבות ופנאי קורס פסיכומטרי במחיר עלות
מרכז העיר

 האקדמיה לעם 31.12.19 קיום 2 מחזורים של קורס פסיכומטרי 18-40צעירים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1436
ותרבות

פרסום קול קורא למלגת ספיר, איתור סטודנטים הזקוקים למלגה, חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי בכפר סבא
תכלול הבקשות והצגתם בפני ועדת המלגות

31.08.19חלוקת 50 מלגות לסטודנטים בני העיר18-40צעיריםמרחב עירוני- כללימנהל כספים
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1437
ותרבות

גיוס וחלוקת מלגות לסטודנטים דרך תורמים פרטיים 
ועמותות

גיוס תורמים, איתור ומיון מועמדים, הכנת חומרים להצגה בפני בעלי 
עניין, תכלול וועדת בחירה

31.08.19חלוקת 5 מלגות18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליעסקים, עמותות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 5 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1438
ותרבות

קיום ערבי חשיפה להנגשת מידע אודות תכניות לימודים יחודיות, הנגשת מידע הרלוונטי לתחום
כלים חדשניים וחיבור לעולם התעסוקה

31.12.19קידום 3 מופעים בתחום 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללי

העצמת עובדים משימות אב1439
ופיתוח מנהלים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 ליווי ברמת micromanagement המשך התמקצעות וחיבור לדיסציפלינות עבודה מעודכנות
חיבור לתוכניות ארציות )ג'וינט, הקרן והיחידה, הישגים, המשרד 

לפיתוח הנגב והגליל(

שביעות רצון של הצעירים מטיב הייעוץ- באמצעות סקר/18-40צעיריםאחר
משובים

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1440
ותרבות

ניהול קשר יעיל ואפקטיבי עם משרד הביטחון ומינהל חברה 
ונוער

הנגשת המידע אודות השירותים של הגופים השותפים ותיווך מול 
נציגי התיכונים

 צריכה של מינימום 3 פעילויות מתוך סל השירותים 12-18נוערבתי ספרבתי ספר
המוצע, בכל תיכון  

הכנה לצו ראשון, פאנל תפקידים, קצינים 31.12.19
מדריכים חדרי מורים, יום בעקבות לוחמים 

וכו'. כל תיכון מתקשר באופן ישיר מול משרד 
הביטחון להזמנת הסדנאות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1441
ותרבות

קיום של 6 סדנאות הכנה לצו ראשון. קיום של 4 סדנאות 12-18נוערבתי ספרבתי ספרהכנה ליום המא"ה, הנכנה לצו הראשוןהפעלת מערך הדרכות 
הכנה ליום המא"ה בתיכונים

30.06.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1442
ותרבות

30.06.19מתן 400 ייעוצים 12-18נוערבתי ספרבתי ספר, חינוךנוכחות שבועית בכל תיכוני העיר הפעלת מערך ייעוץ והכוונה למל"שבים וחיילים

תרבות וחברה 1828100781משימות אב1443
לצעירים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 9 
ותרבות

הפעלת ומיצוב רכזת הכנה לצה"ל, למלש"בים וחיילים  
בקרב הקהילה האתיופית בעיר כגורם משמעותי המסייע 

ומכין את הצעירים לשירות משמעותי בצה"ל ובמהלך 
השירות

קיום ייעוץ פרטני וליווי אישי לחיילים ומלשבים, קיום ערבי הסברה 
להורים למלש"בים

 ייעוץ פרטני וליווי אישי ל 30 מלשבים 30- חיילים12-18, 18-40צעירים, הוריםמרחב עירוני- כלליבתי ספר, חינוך
 קיום 3 ערבי הסברה למלש"בים ו- 1 להורים

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 12 יחידה מאומצת1753000820משימות אב1444
ותרבות

קיום קשר רציף מול בסיס שבטה וחיזוק הפעילות 
המשותפת

 יום חשיפה של נציגי חיל התותחנים ב- 2 תיכונים בעיר.
 הענקת מתנה שנתית

הבעת שביעות רצון של התלמידים כי המפגש עם החיילים 12-18נוערבתי ספרבתי ספר
תרם להם מבחינה אינפורמטיבית/ ערכית

30.06.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1445
ותרבות

 כנס מתגייסיםהוקרה למתגייסים ויצירת רצף שירותים
 חלוקת תיקים למתגייסים לשירות משמעותי

30031.08.19 משתתפים בכנס, חלוקה של 80% תיקים למתגייסים18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1446
ותרבות

הפעלת 2 תוכניות  לקראתך - אורט שמיר. שכבת י"א - 12-18נוערמרחב עירוני- כלליבתי ספרבנייה, איתור והכנסת תוכניות כחלק משירותי התחום פיתוח וקידום תוכניות מנהיגות
יב. כ - 15 משתתפות. כן המפקדת  - מרכז הנוער העירוני 

, כ - 10 משתתפות. במימון אוורסט

30.06.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1447
ותרבות

12-18, 18-40, נוער, הוריםמרחב עירוני- כלליבתי ספרבניית ערבי הורים מול השותפים, גיוס מרצים, שיווק ופרסוםקיום 2 ערבי הורים 
40-62

30.06.19השתתפות של 100 הורים באירועים/סדנאות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1448
ותרבות

 טיוב תהליכים, ליווי, הנחיה, בקרהקידום תוכניות אחריי בעיר
 -אחריי בתיכונים

-אחריי הכנה לצה"ל

 הפעלת תכנית עומק ב- 4 תיכונים שכבת מב"ר12-18נוערמרחב עירוני- כלליבתי ספר
40 משתתפים בקבוצה אחה"צ

30.06.19

העצמת עובדים משימות אב1449
ופיתוח מנהלים

 ליווי ברמת micromanagement המשך התמקצעות וחיבור לדיסציפלינות עבודה מעודכנותניהול ידע בארגון
התייעצות שוטפת עם שותפים מקצועיים )עמותות, משרד הביטחון, 

מינהל חברה ונוער, אגף חינוך( והשתתפות בימי הכשרה

שביעות רצון של המלש"בים ממקצועיות השירות- 12-18נוערמרחב עירוני- כלליבתי ספר
באמצעות סקר משובים

31.12.19
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1450
ותרבות

יצירת מערך סדנאי מגוון על בסיס פלטפורמה של מעורבות 
חברתית

12-2031.12.19 משתתפים בכל סדנא12-18נוערמרחב עירוני- כלליבניית 2 סדנאות לעידוד מעורבות חבתית

תרבות וחברה 1828100781משימות אב1451
לצעירים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 6 
ותרבות

40-6031.12.19 משתתפים בכל הרצאה18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםמרצה על הבר בזיקה לתכני מעורבות חברתית 5 הרצאותהכנסת תכני תרבות המעודדים שיח ציבורי

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 1 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1452
ותרבות

שיבוץ והשמה של מלגאי קרן ספיר  ותורמים במרחב 
הציבורי העירוני

סיום שעות ההתנדבות של כלל  המלגאים והבעת שביעות 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםראיונות, שיבוץ, ומעקב אחר שעות המלגאים
רצון של המלגאים מטיב השיבוץ

31.08.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1453
ותרבות

 יציאה/אירוח של משלחת צעירים לסופ"ש במסגרת 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםגיוס צעירים למשלחתחילופי משלחות צעירים- קולומבוס
אונוורד ישראל 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1454
ותרבות

 גיוס 8-10 חיילים כפר סבאים ל- 2 מחזורי תגלית והפקת 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםגיוס חיילים כפר סבאים הפקת אירוח חד יומי לתגלית במהלך חג החנוכה
 ptp ערב

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 4 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1455
ותרבות

31.12.19 גיוס 8-15 צעירים לקבוצה 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםהוצאת קול קורא לצעירים להצטרפות לקבוצהפתיחת קבוצת מנהיגות לצעירים

העצמת עובדים משימות אב1456
ופיתוח מנהלים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 ליווי ברמת micromanagement המשך התמקצעות וחיבור לדיסציפלינות עבודה מעודכנות
חיבור לתוכניות ארציות )המשרד לשיוויון חברתי( והשתתפות בתוכנית 

הכשרות של קרן גנדיר )קול קורא(

31.12.19 השתתפות בהכשרות לפחות אחת בשנה  18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושבים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 15 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1457
ותרבות

קידום קהילת  האומנים צעירים וגיבושם כקהילה רב 
דיסציפלינרית

 השתתפות 550 צעירים  18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםהפקת אירועים ופרויקטים המשמשים פלטפורמה לאומני העיר
 לפחות 5 אירועים בשנה

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 10 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1458
ותרבות

במה לצעירי העיר באירוע יום העצמאות , פסטיבל הבירה, ו- 2 יצירת תרבות פנאי משמעותית לצעירי העיר
אירועים משותפים בקומה.

31.12.19 השתתפות של 6000 צעירים 12-18נוערפארק עירוניתושבים

תרבות וחברה 1828100781משימות אב1459
לצעירים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 10 
ותרבות

קיום 5 אירועים משותפים להכנסת אמנים מוכרים כחלק עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליעסקים, עמותות, תושביםרתימת שותפים עירוניים לפרוייקטים משותפיםיצירת תרבות פנאי משמעותית לצעירי העיר
מתכני התרבות במרכז

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 6 מרכז לצעירים1828200780משימות אב1460
ותרבות

1531.12.19 משתתפים בכל סדנא18-40הוריםמרחב עירוני- כלליתושביםקיום 2 סדנאות ו- 3 הרצאותפעילות להורים צעירים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1461
ותרבות

 לדוגמא: פסטיבל צעירים ששינו את העולם 31.12.19הכנסת תכניים מגוונים וחדשניים כחלק משירותי המרכז18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםהתחברות לאנשים מאחורי רעיונות חדשניים לצורך למידת עמיתיםחיבור לפרוייקטים ורעיונות בארץ ובעולם
באוגוסט, מנגנים זיכרון 30.4.18 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1462
ותרבות

 פיתוח מרחב לתעסוקה- ליווי למשך שנה הכנה לעולום 
התעסוקה באופן פרטני וקבוצתי 

 ליווי של עד שנה 31.12.19שילוב צעירים והתמדתם במסגרות מוביליות18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליתושביםיישוג של צעירים לליווי במסגרת המרחב

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1463
ותרבות

מיועד לצעירים עם מיומניות חברתיות נמוכות 31.12.19פתיחת הקבוצה והתמדת החברים בהגעה למפגשים.12-18, 18-40נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללישח"קפתיחת קבוצה בין 5-10 צעיריםמתן מענה  של ליווי ארוך טווח לצעירים בסיכון
ולמשך 3 חודשים בפורמט של מפגש שבועי

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות1464
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 ליווי ברמת micromanagement  התמקצעות וחיבור לדיסציפלינות עבודה מעודכנות
 השתתפות בהכשרת עו"ס יתד

קשר רציף עם אגף שח"ק

השתתפות ב- 80% מהכשרות משרד האגף שח"ק וג'וינט 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללישח"ק
ישראל

הכשרות רווחה31.12.19

 31.12.19  פידבקים חיוביים מטיב הכיבוד 18-41צעיריםמרחב עירוני- כלליאחריצירת אוירה חמימה, נעימה ומזמינה  באמצעות כיבודשמירה על מרכז מזמין, נקי ומתוחזק היטבשיפור השירות 2 מרכז לצעירים1828200780משימות שוטפות1465
רישום ועדכון פרטים של כלל צורכי שירותי המגיעים 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללישירות והסברההמשך הזנת נתונים ושימוש בגליון אקסל לניהול צורכי שירותיםניהול יעיל ואפקטיבי של בסיס הנתונים ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות שוטפות1466

למרכז צעירים באמצעות אינטק ממוחשב
מעקב מילוי אינטייק, מעקב ותיעוד תהליכי 31.12.19

ליווי
שיפור השירות, משימות שוטפות1467

הטמעת טכנולוגיה
31.12.19אתר פעיל ומעודכן לאורך השנה18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליאחרתשלום דרך צד 3רכישת דומיין+שיוך דומיין wixניהול ידע בארגון
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

העצמת עובדים  1 מרכז לצעירים1828200780משימות שוטפות1468
ופיתוח מנהלים

31.12.19השתתפות בימי עיון ביוזמת הוועד18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליאחרתשלום וועד מרכזי צעיריםשימור קשר עם ועד מנהלי מרכזי צעירים ברמה הארצית

תחזוקת אתר אינטרנט, פייסבוק אינסטגרם, מערכת sms, דיוור ישיר תקשורת אפקטיבית בשפת הצעיריםשיפור השירות 2 מרכז לצעירים1828200780משימות שוטפות1469
ויצירת קמפיין חוצות 

31.12.19עדכון המדיות השונות ושימוש בפרסום ממומן18-40צעיריםמרחב עירוני- כללישירות והסברה, מחשוב ומערכות מידע

רכישת רישיון לשימוש במערכות אבחון וייעוץ ומערכת לזיהוי הפעלת מערך ייעוץ ברמת מכון אבחון וייעוץהטמעת טכנולוגיה 11 מרכז לצעירים1828200780משימות שוטפות1470
מוטיבציות

מערכת אדם מילא )מבחן הולנד, קארפ, 30.09.19הטמעה של המערכות בקרב צוות תחום פיתוח קריירה18-40צעיריםמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע
מוסדות לימוד ומסלולי לימוד ועוד( מזהה 

מוטיבציות- הסבה מקצועית
 העלאת הנראות דרך חלוקת מרצ'נדייזשיפור השירות 5 מרכז לצעירים1828200780משימות שוטפות1471

ושילוט חוצות
 הפקת מוצרי קד"מ

הפקת גרפיקה לשילוט חוצות
31.12.19חלוקת 80% מהרצ'נדייז, חלוקת 80% מוצרי קד"ם 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללישירות והסברה

העמדת מרכז לצעירים מעודכן ומאובזר )תיאוריות החלונות שיפור השירותמשימות שוטפות1472
השבורים(

השלמת מעבר מרכז צעירים לשוק והשלמת: ריהוט, סטיילינג, בניית 
בר, פיתוח רחבת כניסה.

הוגש תב"ר18-4031.12.19צעיריםמרחב עירוני- כלליעסקים

שיתופי פעולה פנים משימות שוטפות1473
ארגוניים

 מיפוי כלל השותפים העירונייםיצירת מערך פרוייקטים משותפים
 קביעת פגישות עבודה צוותיות משותפות

בניית תכנית עבודה שנתית לשת"פ

31.12.19יצירת 5 אירועים/פרוייקטים משותפים18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליכלל העירייה , תכנון אסטרטגי ושיתופיות

מתן שירות פרונטלי וטלפוני לפונים,  אדמניסטרציה שוטפת, שיפור השירות 19 מרכז לצעירים1828200780משימות שכר וכ"א1474
סיוע בפרוייקטים, ניהול ניו מדיה

שיבוץ בת שירות דרך עמותת:  "בת עמי"/31.12.19קליטת בת שרות ושילובה כחלק אינטגרלי מצוות המרכז 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליעמותותשיבוץ והכשרה של בת שירות לאומי במרכז
שלומית/האגודה להתנדבות

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1475
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 15 
ותרבות

80%31.12.19 התנדבות נוער6-12, 12-18נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליבתי ספרהשבחה ושימור מודל התנדבות 6 שנתי כתות ז' עד יב'הרחבת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1476
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט הטמעת טכנולוגיה 5 
ותרבות

31.12.19כ - 2500 משתמשים6-12, 12-18נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוךהטמעה מלאה של אפליקצית tribu לניהול התנדבות לנוערהנגשת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1477
ותרבות

איתור מקומות התנדבות פוטנציאלים נוספים לקליטת בני נוער הנגשת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר
מתנדבים

10030.09.19 מקומות התנסות בעיר למתנדבי נוער0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים, עמותות, חינוך, קיימות וחדשנות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1478
ותרבות

30.06.19קמפיין עירוני למודעות ולהנגשת ההתנדבות לנוער12-18נוערמרחב עירוני- כללישירות והסברהקמפיין עירוניהנגשת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1479
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 10 
ותרבות

קיום שניי ימי חשיפה אפקטיביים לכלל התלמידים 6-12, 12-18נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוך, עמותותקיום ימי חשיפה לארגוני המתנדבים בקרב תלמידיםהנגשה והרחבת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר
המתנדבים עם מוכוונות ליעול והשבחת החשיפה- 

תיכונים וחטיבות

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1480
ותרבות

נוער, עובדי מרחב עירוני- כלליכלל העירייה נוהל הסדרה למקומות התנסות והתנדבות לנוערפיקוח ובקרה על תכניות התנדבות לנוער
עירייה

31.12.19כלל מסגרותת ההתנדבות לנוער מוסדרות12-18

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1481
ותרבות

30.06.19תכניות ייעודיות למתנדבים צעירים בייסודי6-12, 12-18נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוךיצירת מודל התנדבות לבי"ס ייסודייםהרחבת תכניות התנדבות  

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1482
ותרבות

31.12.19תכניות ייעודיות לנוער בסיכון12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחריצירת מודל התנדבות לנוער בסיכוןהרחבת תכניות התנדבות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1483
ותרבות

ליווי מקצועי ומתכלל ברמה העירונית של ארגוני המתנדבים, 
מנהלי בתי ספר, רכזות התנדבות בית ספריות, מתנדבים 

ומובילי התנדבות, משרד הרווחה ומשרד החינוך

31.12.19קיום פגישות על בסיס שבועי12-18נוערמרחב עירוני- כלליכלל העירייה קיום פגישות שוטפות עם הגורמים השונים

התנדבות נוער
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1484
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

ליווי מקצועי ומתכלל ברמה העירונית של ארגוני המתנדבים, 
מנהלי בתי ספר, רכזות התנדבות בית ספריות, מתנדבים 

ומובילי התנדבות, משרד הרווחה ומשרד החינוך

31.12.19קיום 3 מפגשים12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, עמותותניהול פורום התנדבות נוער עירוני

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1485
ותרבות

חינוך, קיימות וחדשנות, החברה הסוכנותית ע"ש פנחס בניית תכנית להתנדבות בגני ילדים וצהרוניםהרחבת תכניות ההתנדבות 
ושושנה ספיר, קידום הבריאות וחוסן עירוני

30.06.19תכנית עבודה להתנדבות בגני ילדים וצהרונים12-18נוערגני ילדים

קידום נושא משימות אב1486
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19יישום תכנית משותפת עם חינוך ,קיימות וחדשנות12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, קיימות וחדשנות, קידום הבריאות וחוסן עירוניתכנית ממש בריא ותכנית תמיד בסביבההרחבת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1487
ותרבות

מכינת בארי בבית ברל - מגיעים אחת לשבוע להתנדב במרחב של כפר הרחבת מסגרות התנדבות
סבא

31.12.19המשך התנדבות אחת לשבוע12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1488
ותרבות

בתי ספר, מרחב נוער צעירים וקהילהיום המעשים הטובים לנוערהרחבת מסגרות התנדבות
עירוני- כללי

חינוך)בתי ספר(31.09.19אחת לשנה 6-12, 12-18נוער, ילדים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1489
ותרבות

ליווי מקצועי ומתכלל ברמה העירונית של ארגוני המתנדבים, 
מנהלי בתי ספר, רכזות התנדבות בית ספריות, מתנדבים 

ומובילי התנדבות, משרד הרווחה ומשרד החינוך

חינוך)חטיבות ביניים(31.12.19אחת לשנה 12-18נוערבתי ספרחינוךקיום הכשרות לרכזי מעורבות חברתית בבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1490
ותרבות

ליווי מקצועי ומתכלל ברמה העירונית של ארגוני המתנדבים, 
מנהלי בתי ספר, רכזות התנדבות בית ספריות, מתנדבים 

ומובילי התנדבות, משרד הרווחה ומשרד החינוך

חינוך)תיכונים(31.12.19אחת לשנה 12-18נוערבתי ספרחינוךקיום פורום רכזי חטיבות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1491
ותרבות

ליווי מקצועי ומתכלל ברמה העירונית של ארגוני המתנדבים, 
מנהלי בתי ספר, רכזות התנדבות בית ספריות, מתנדבים 

ומובילי התנדבות, משרד הרווחה ומשרד החינוך

קיום מפגשים מקצועיים של הנהלת אגף נוער צעירים וקהילה עם 
הצוות החינוכי בתיכונים 

331.12.19 מפגשים בשנה12-18נוערבתי ספרחינוך

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1492
ותרבות

31.01.19הגשת מועמד/ת12-18נוערבתי ספרחינוךזכיה בפרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבןמקצוע התנדבות נוער במרחב העירוני

מרכז הנוער 1828900785משימות אב1493
העירוני

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 30 
ותרבות

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 

קיום  פעילויות שוטפות מגוונות כגון: סדנאות, ערבי שיא  ותחזוקה 
שוטפת, רכישת חומרים לפעילויות

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, בטחון, 
חירום ובטיחות

כ-120-150 בני נוער המגיעים לכל ערב שיא, סדנאות 12-18נוערמרחב עירוני- כללי
לנוער בין 20-25 בני נוער בסדנה

31.12.19

מועצת נוער 1828100780משימות אב1494
עירונית

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 10 
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות - בוצות מנהיגות ומעורבות 

חברתית במרכז הנוער

מועצת הנוער העירונית, החברות של שלי, חוק וסדר, אות הנוער, 
מד"צים, כח אלפא, ליצנות קהילתית, הכוכבים של דולב, כן המפקדת, 
המעז מנצח, "יד ביד", יח"צ, שותפים צעירים, נאמני זכויות, תיאטרון 

ייצוגי, , איזה מן קטע, נוער מתנדב, נמש, איצטרובל

חברה לתרבות ופנאי, הרשות החדשה למניעת 
אלימות,סמים ואלכוהול, החברה הסוכנותית ע"ש פנחס 

ושושנה ספיר, שירות והסברה, עמותות, אחר

 המרכז לסיוע נפגעי נפגעות תקיפה מינית 31.12.19כ - 1300 משתתפים בכלל הפעילויות12-18נוערמרחב עירוני- כללי
, עמותת " אלומה", ארגון (אות הנוער, 

,אוורסט,המשפחה של שלי עמרמי 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1495
ותרבות

פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית 
כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, 
מעורבות חברתית קהילתית והכוונה וייעוץ לבני הנוער - 

שלוחות מרכז הנוער העירוני בשכונות הירוקות

תפעול שלוחה של מרכז הנוער העירוני בשכונה הירוקה: מדצ"ים אות 
הנוער, חדר נוער פתוח, קבוצת מתנדבים )מחוייבות אישית(

בטחון, חירום ובטיחות, קיימות וחדשנות, חברה לתרבות 
ופנאי

כ - 150 משתתפים בכלל הפעילות הקבועה+ 2 קבוצות 12-18נוערשכונות
מדצ"ים, 2 קבוצות אות הנוער + קבוצת מתנדבים

31.12.19

מנהיגות צעירה והדרכה
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

מרכז הנוער 1828900785משימות אב1496
העירוני

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 20 
ותרבות

פיתוח ויישום אירועים ופעילויות נושאיות שונות במרחב 
העירוני - אירועי קיץ - פעילות קיץ לבני הנוער במרכז 

הנוער

31.08.19השתתפות  של 200 בני נוער בכל ערב שיא12-18נוערמרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנות, בטחון, חירום ובטיחותפעילות קיץ סדנאות, ערבי שיא )מולטימדיה, שוקולד, גאגלינג(

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1497
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 8 
ותרבות

פיתוח ויישום אירועים ופעילויות נושאיות שונות במרחב 
העירוני -חודש הנוער העירוני

יום חילופי שלטון והתנדבות 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

מרחב עירוני- כללי, כלל העירייה , הנהלת העירייה 
מרכז העיר, מדרחוב 

ירושלים, שכונות, 
היכל התרבות, כיכר 

העיר, בתי ספר

31.05.19כ - 3,000 בני נוער משתתפים בפעילויות לאורך החודש12-18נוער

מרכז הנוער 1828900785משימות אב1498
העירוני

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 35 
ותרבות

פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית 
כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, 

מעורבות חברתית קהילתית והכוונה וייעוץ לבני הנוער- 
טקסים ואירועים

טקסי סיום לקבוצות המנהיגות+ טקס נוער מתנדב מצטיין מכלל 
קבוצות המנהיגות במדור

שירות והסברה, חברה לתרבות ופנאי, החברה הסוכנותית 
ע"ש פנחס ושושנה ספיר, עמותות

30.07.19קיום טקסי סיום של כ- 75% מקבוצות המנהיגות12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 52 הוצאות אחרות1828300780משימות אב1499
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות

מרחב עירוני- כללי, חינוך, לשכת מנכ"ל, הנהלת העירייה כנס אח"מ
היכל התרבות, קרית 

ספיר

נוכחות של כ- 500 בני נוער בכנס איחוד מועצות 12-18נוער
תלמידים מכלל בתי הספר בעיר+ קבוצות המנהיגות 

ותנועות הנוער

30.11.19

מרכז הנוער 1828900785משימות אב1500
העירוני

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 40 
ותרבות

אחר, עסקים, מש"א והדרכה, חינוך, חברה לתרבות סיוע לבני נוער במציאת מקומות עבודה בחופשת הקיץ פעילות מועצת הנוער העירונית- יריד תעסוקה לנוער
ופנאי, הנהלת העירייה 

ביצוע יריד תעסוקה לנוער, עם נוכחות של כ- 700 בני 12-18נוערמרכז העיר
נוער לפני הקיץ ובו יוצעו כ- 900 משרות לבני הנוער 

 הנוער העבוד והלומד  31.05.19

מנהיגות נוער 1828300754משימות אב1501
מותנה הנכסות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 40 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים - הפעלת 
מנהיגות קהילתית

 חמש סדנאות  תהליכיות שונות במגוון תחומים+ הרצאה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותהפעלת קבוצות מנהיגות וסדנאות במרכז הנוער העירוני
אחת לחודש עבור בני הנוער  

 31.12.19 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 125 הנוער העובד1828900781משימות אב1502
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות -תנועות נוער - צמיחה 

במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על קיום אירועים 
משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות הבוגרות של 

התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

צמיחה של 150 חניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליגיוס בני הנוער לתנועת הנוער העובד והלומד
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 75 השומר הצעיר1828900782משימות אב1503
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות -תנועות נוער - צמיחה 

במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על קיום אירועים 
משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות הבוגרות של 

התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

צמיחה של כ- 80 חניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליגיוס בני הנוער לתנועת השומר הצעיר
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 150 בני עקיבא1828900783משימות אב1504
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות

צמיחה של כ- 80 חניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליגיוס בני הנוער לתנועת בני עקיבא
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 60 ביתר תנועת נוער1828900787משימות אב1505
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות

צמיחה של כ- 80 חניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליגיוס בני הנוער לתנועת ביתר
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

31.12.19
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 250 הצופים1828900784משימות אב1506
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות -תנועות נוער - צמיחה 

במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על קיום אירועים 
משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות הבוגרות של 

התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

צמיחה של 200 חניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליכלל העירייה גיוס בני הנוער לתנועת הצופים
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

 בשיתוף החברה הסוכנותית   31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 75 כנפיים של קרמבו1828200711משימות אב1507
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות -תנועות נוער - צמיחה 

במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על קיום אירועים 
משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות הבוגרות של 

התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

שימור מספרי החניכים ברמה העירונית. יוזמה של 12-18נוערמרחב עירוני- כלליכלל העירייה גיוס בני הנוער לתנועת כנפיים של קרמבו
אירועים קהילתיים משותפים, תרומה לקהילה לאורך כל 

השנה, השתתפות ב- 80% מהפורומים המשותפים ברמה 
העירונית

לייצר סביבת עבודה המעודדת הפרייה הדדית 31.12.19
ושיתופי פעולה בין בעלי עסקים/ יזמים/ 

מנטורים לבני נוער על מנת להוציא לפעול 
מיזמים/ סטרטאפים ופרויקטים התורמים 
לפרט , לקהילה ולחברה. תכניות מנהיגות 

בנושא יזמות חברתית עסקית. תקציב חברת 
אריקסון 25,000 ש"ח

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1508
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות - רויקט פירות הדר- שלושה 

מפגשים במהלך שנת הפעילות 

הפורום הצעיר של תנועות הנוער מוביל את הפרויקט ומחליט בשיתוף 
המשפחה אילו נושאים לקדם בשלושת המפגשים

משפחתו של הדר גולדין31.12.19קידום של שלוש פעילויות במהלך השנה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחר

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1509
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -תנועות 
נוער - צמיחה במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על 

קיום אירועים משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות 
הבוגרות של התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

מרחב עירוני- כללי, כלל העירייה פורום רכזים
מרחב עירוני- כללי

ארבעה פעילויות משותפות לאורך שנת הפעילות + פורום 12-18נוער
המתקיים אחת לחודש

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1510
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -תנועות 
נוער - צמיחה במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על 

קיום אירועים משותפים ברמה העירונית, חיבור בין השכבות 
הבוגרות של התנועות, מעורבות בקהילה וניראות בעיר

31.12.19פורום אשר יגיעו אליו 2 נציגים מכל תנועת נוער 12-18נוערמרחב עירוני- כלליכלל העירייה פורום צעיר 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1511
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות

12-1815.02.19נוערמרחב עירוני- כלליכלל העירייה קמפיין תנועות הנוער בעיר

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1512
ותרבות

הכשרת בני נוער בכיתות ט'-יב' בתחום המחשבים ושילובם כמנהיגים פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -נט"ע
בתחום בקהילה

שילוב בני הנוער אשר עוברים הכשרה במערך המנהיגות 12-18נוערבתי ספרבתי ספר
וההתנדבות העירוני

30.06.19

סטארטסבא 1828300787משימות אב1513
הוצאות שונות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 8 
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים 
חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה - 

HUB חברתי טכנולוגי לבני נוער

 חברת אריקסון פתרונות מדיה 31.12.19כ - 75 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקיםקבוצת נוער לחשיבה והוצאת מיזם לפועל

סטארטסבא 1828300787משימות אב1514
הוצאות שונות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 3 
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים 
חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה - 

HUB חברתי טכנולוגי לבני נוער

 חברת אריקסון פתרונות מדיה 31.12.19שני קורסים שנתיים בנושא תכנות ואלקטרוניקה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקיםקבוצות מנהיגות טכנולוגיות 

סטארטסבא 1828300787משימות אב1515
הוצאות שונות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 5 
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים 
חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה - 

HUB חברתי טכנולוגי לבני נוער

2 קבוצות מנהיגות טכנולוגיות- בכל קבוצה 15-20 בני 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקיםקבוצות מנהיגות טכנולוגיות 
נוער

 חברת אריקסון פתרונות מדיה 31.12.19

סטארטסבא 1828300787משימות אב1516
הוצאות שונות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 7 
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים 
חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה - 

HUB חברתי טכנולוגי לבני נוער

 חברת אריקסון פתרונות מדיה 31.12.19כ - 50 הרצאות. )אינטימיות וגדולות(12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקיםסדנאות והרצאות בנושא חדשנות ויזמות
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פעילות נוער 1828200710משימות אב1517
בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 100 
ותרבות

מרכז הנוער העירוני - איתור ומתן ייעוץ והכוונה לבני נוער 
בסיכון ובני נוער מנותקים

הפעלת מתחם הקפה 5 ערבים בשבוע ומתן מענה לכ- 60 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרהפעלת קפה במרכז )הפוך על הפוך(
נערים בערב בממוצע

 אוורסט 31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 20 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1518
ותרבות

הרחבת התחום המוזיקלי בעיר, הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות - מיצוב ותפעול הלהקה 

הייצוגית

60-8031.12.19 בני נוער המגיעים לכל ערב12-18נוערמרחב עירוני- כלליקיום ערבים בנושאי מוזיקה לאורך השנה )קבועים וארעיים(

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 102 פלש בק1828200751משימות אב1519
ותרבות

הרחבת התחום המוזיקלי בעיר, הגדלה והעמקת שורות 
בני הנוער המשתתפים בפעילות - מיצוב ותפעול הלהקה 

הייצוגית

הפעלה שוטפת של הלהקה והעלאת מופע ערכי-חברתי המותאם 
לבני הנוער ובתי הספר בעיר בשיתוף סל תרבות

 קיים תקציב נוסף מסעיף פעולות קיץ לנוער 31.12.19שתי קבוצות צעירה ובוגרת- בכל קבוצה כ 10-12 בני נוער 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 7 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1520
ותרבות

הגדלת בני הנוער המשתתפים בפעילות בגלריה - פתיחת 
בית קפה לנוער

כ - 40 משתתפים בכל ערב שיא.כל יום חמישי פעילות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהפעלת בית קפה חברתי לנוער - "קפה גלר"
בבית הקפה 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 48 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1521
ותרבות

הרחבת התחום המוזיקלי בעיר , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות - מרכז מוזיקה לנוער וצעירים

ביטבוקס, קיובייס, די ג'יי, שירה צעירה, הרכב גלרי,כתיבה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרהפעלת קבוצות מוסיקה בתחומים שונים
והלחנה,הרכבים מוזיקליים בסגנונות שונים,  העצמת 
ההרכב קול המחרוזת, הרכבי מוסיקה, תופים, גיטרה, 

גיטרה בס, הרכב מזרחי

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1522
ותרבות

הרחבת התחום המוזיקלי בעיר , הגדלה והעמקת שורות בני 
הנוער המשתתפים בפעילות - הרכב מנגינות עבור הקהילה 

הרכב מנגינות- הרכב המנגן בגינות הקהילתיות בין החודשים מאי- 
אוגוסט

6 זמרים וזמרות ושני נגנים קבועים בהרכב+ 8 הופעות 12-18נוערמרחב עירוני- כללי
בגנים למען הקהילה 

 בשת"פ החברה לתרבות הפנאי, אגף שח"ק, 31.12.19
רשות הספורט, המחלקה לתרבות תורנית, 

אגף חדשנות וקיימות והמחלקה לתכנון 
אסטרטגי 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 10 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1523
ותרבות

פעילות קיץ בחופש , הפעלת שני ערבי שיא בלילות כל 
שבוע -שני ערב שיא בשבוע במהלך חודשי הקיץ

 בשת"פ אגף תרבות מחלקת אירועים, אגף 10031.12.19 בני נוער מגיעים בערב לפעילות12-18נוערמרחב עירוני- כלליעסקים, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהפעלה של שני ערבי שיא במהלך חופשת הקיץ בגלריה 29
שח"ק המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות, 

אגף קיימות וחדשנות, אגף הנדסה רכזת 
נגישות עירונית 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 25 גלריה 29 פעילות1828300783משימות אב1524
ותרבות

 הגדלת בני הנוער המשתתפים בפעילות בגלריה - מסיבות 
וערבי שיא לבני נוער מרחבי העיר 

קיום כ - 3 אירועים במרחב העירוני)פורים, סוף שנה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, עסקיםהפקות לנוער הגלריה במרחב העירוני
וחזרה ללימודים(, תחרות דיגיי, תחרות להקות צעירות וכו'

31.12.19

מותנה הכנסות 1828300752משימות אב1525
מממשלה בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 309 
ותרבות

 פעילות מגוונת וחדשניות לנוער על פי צרכיו - פעילות קיץ 
לנוער 

תכנית קיץ במהלך חודש יולי. 3 שבועות לבני נוער בשיתוף משרד 
החינוך

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, בטחון, 
חירום ובטיחות, קיימות וחדשנות, עסקים, משרדי 

ממשלה 

31.08.19 כ- 14,000 משתתפים בכל פעילות הנוער בעיר 12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1526
ותרבות

הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, בטחון, קיום 10 אירועי שיא במהלך יולי אוגוסט במרכז הנוער העירוניפעילות מגוונת וחדשנית לנוער - פעילות  קיץ
חירום ובטיחות, קיימות וחדשנות, עסקים, משרדי 

ממשלה 

31.08.19כ - 120 בני נוער 12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1527
ותרבות

הקמת קבוצה "יד ביד" בשיתוף עמותת "אלומה" שתקדם את נושא פעילות מגוונת לנוער - הקמת קבוצות חדשות במרכז הנוער
הנצחת מורשת השואה לדורות הבאים וחיזוק הקשר הבינדורי 

בתשע"ט

מרחב עירוני- כללי, עמותות
פארק עירוני, מדרחוב 

ירושלים, מרכז העיר

15-2031.12.19 משתתפים לכל קבוצה12-18נוער

שיתופי פעולה פנים משימות אב1528
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 קידום פלטפורמות לעבודה שיתופית  - חיזוק ממשקי 
העבודה וסנכרון הידע והפעילות בין היחידות 

קיימות וחדשנות, חברה לתרבות ופנאי, שח"ק, חינוך, קיום הכשרות לחברי פורום קהילה
רשות הספורט, תכנון אסטרטגי ושיתופיות

 מינימום 2 משימות ארוכות טווח משותפות לכל יחידה 12-18נוערמרחב עירוני- כללי
בתכנית העבודה 2019 

 31.12.19 

שיתופי פעולה פנים משימות אב1529
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 קידום שירותי קהילה וטיפול לאנשים עם מוגבלויות - איגום 
משאבים עירוני תוך הגדלת מקבלי השירותים העירוני 

קיום אירוע שיתופי בסוכות בפארק העירוני  בדגש על שילוב אנשים 
עם מוגבלות ובני משפחותיהם

אנשים עם פארק עירוניחברה לתרבות ופנאי
מוגבלות

 30.09.19 

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1530
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט הטמעת טכנולוגיה 15 
ותרבות

מקצוע התנדבות נוער במרחב העירוני - הנגשת תכניות 
התנדבות לבני נוער בעיר

בשיתוף המתי"א12-1831.12.19נוערמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעבחינת הטמעה של אפליקצית tribu לניהול התנדבות לצעירים
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אגף נוער, צעירים וקהילה

מרכזי נוער וקהילה

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 7 סטארסאבא1828300787משימות אב1531
ותרבות

הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים 
חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה.  

- העצמת בני הנוער 

סמינרים טכנולוגיים - בני נוער מעבירים סמינרים טכנולוגיים בנושאי 
תכנות ועיצוב

31.07.19קיום 3 סמינרים. כל אחד כ - 10 ימים. בחנוכה, פסח וקיץ12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקים

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1532
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 7 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

31.08.19כ - 20 קבוצות בגדלים משתנים שביקרו במהלך הקיץ12-18נוערמרחב עירוני- כלליעסקיםחדר בריחה שנבנה ע"י המדצים

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1533
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 5 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

 החל ממרץ 31.07.19כ 50-80- משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהסמינרים של המדצים פנימיים יומיים

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1534
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 9 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

20-3031.12.19 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרפתיחת תיאטרון ייצוגי

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1535
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 4 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

 עמותת איג"י  15-2031.12.19 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרפתיחת תכנית ניר

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1536
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 6 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

נוער, אנשים עם מרחב עירוני- כלליחינוך, שח"קפתיחת שתי תכנית לנוער עם מוגבלות איצטרובל ונאמני זכויות 
מוגבלות

31.12.19כ 20 משתתפים 12-18

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1537
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 7 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

הכשרת צוות המחלקה בהתאם ליעדים 15-2031.12.19 בני נוער , הפקת אירוע במרכז הנוער אחת לחודש12-18נוערמרחב עירוני- כלליעסקים, אחרפתיחת תכנית יח"צ ואירועים
ולנושאים שיעלו מהשטח

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1538
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -- קבוצות 
מנהיגות במרכז הנוער

10-12 בני נוער משתתפים במשלחת, שיחה חודשית עם 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספירפתיחת תכנית מועצות נוער - קולומבוס
המועצה מקולומבוס ושתי פעילויות משותפות לאורך 

שנת הפעילות

31.12.19

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1539
צעירה

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 4 
ותרבות

פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים -מרכז 
למידה במרכז הנוער העירוני הנותן מענה לכלל בני הנוער 

בעיר במקצועות הליבה

30.06.19כ - 20 מלמדים וכ - 20 תלמידים12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוךפיילוט - נוער מלמד נוער במרכז הנוער העירוני

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמותמשימות אב1540
ותרבות

 HUB - פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים
חברתי טכנולוגי לבני נוער

31.12.19כיום כ - 120 מתנדבים 12-18נוערמרחב עירוני- כלליעסקיםגיוס מנטורים ובעלי עסקים לשיתופי פעולה

מרכז הנוער 1828900785משימות אב1541
העירוני

הכשרה חודשית בנושאים שונים + שלוש הכשרות- פתיחת שנה, הכשרות לצוות העובדיםניהול ידע בארגוןקידום החינוך 25 
אמצע וסוף שנה 

31.12.19הגעה של אנשי הצוות ל 80 אחוז מההכשרות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול

הדרכה ומנהיגות 1828900786משימות אב1542
צעירה

העצמת עובדים  5 
ופיתוח מנהלים

מרחב עירוני- כללי, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולבניית 3 הכשרות לצוות האגף תואמות ליעדי המחלקההכשרות לצוות העובדיםניהול ידע בארגון
מרחב עירוני- כללי

12-1831.12.19נוער

חיזוק האיתנות משימות אב1543
הפיננסית

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

גיוס חסויות מחברות ועסקים בעיר לטובת בני הנוער בחודש 
הנוער העירוני ובקיץ. תקנים לצוות מארגוני נוער שאנו 

עובדים איתם בשיתוף פעולה - גיוס חסויות שוות ערך כספי

מרחב עירוני- כללי, עסקיםגיוס חסויות בחודש הנוער ובקיץ
מרחב עירוני- כללי

גיוס מצטבר של חסויות בשווי 100 אלף ₪ שנתי שווה 12-18נוער
ערך לכסף 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1544
ותרבות

תנועת הצופים31.12.19פתיחת שבט בעוד שנה בשכונות המזרחיות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרהפעלת קומונת הצופים בשני מרכזים קהילתיים פיתוח פעילות תמונות הנוער בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1545
ותרבות

"אירגון "איגי"31.12.19השתתפות של כ - 30 בני נוער12-18, 18-40להט"בים, נוערמרחב עירוני- כלליעמותותהפעלת חדר נוער פתוח "שרונה" לנוער להטבי 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1546
ותרבות

"אירגון "איגי"31.12.19 כ-20 משתתפים  12-18להט"בים, נוערמרחב עירוני- כלליעמותותקיום קבוצות סגורות לנוער להטבי פיתוח והעצמה אישית וחברתית, מתן מענה לנוער 
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1547
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

העמקת והרחבת הידע והכלים של אנשי הצוות לשיפור ייעול העבודה 
הקהילתית ברחבי העיר

גורם חיצוני)החברה למתנסים(31.12.19כל הצוות המקצועי שעוסק בתחום הקהילה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1548
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

הנחיית בני נוער במכינה לפני צבא המעבירים פעילות לילדים בשני 
מרכזים פעם בשבוע

גורם חיצוני)מכינת בארי בית ברל(31.12.19השתפפות כ-20 ילדים ונוער בכל מרכז12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחר

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1549
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 15 
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

18-40, 40-62, נשיםמרחב עירוני- כלליאחראירוע יום האישה 
62-80

31.12.19כ-100 נשים משתתפות

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1550
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

31.12.19כ-200 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיאירוע שורשי תימן 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1551
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 15 
ותרבות

31.12.19קיום 3 פעילויות ב - 3 שכונות חדשות 0-120תושבים כללישכונותתושביםאירועים קהילתיים בשיתוף התושבים בשכונות ללא מרכז קהילתי בניית קהילה ומתן מענה בשכונות ללא מרכז קהילתי 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1552
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט בטיחות ונגישות 2 
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

31.12.19פעילות של 20 חברים לכל השנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, שח"קקבוצת צח"ש 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1553
ותרבות

בניית קהילה - עידוד יוזמה, מעורבות והתנדבות בקרב 
התושבים

תוכנית רציפה , כ-3 אירועים בשנה, כ 50 משתתפים בכל 0-120תושבים כללישכונותתושבים, תרבות תורניתקבוצת בוגרים וממשיכים בשכונת עלייה 
אירוע

31.12.19

בתי הנוער 1828300750משימות אב1554
והקהליה מותנה 

הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 100 
ותרבות

פיתוח תחום הגיל הרך -מתן מענה לצרכים-מסגרת חלופית 
לקטנטנים שאינם בגן- העצמת החוויה ההורית

0-3, 18-40, הגיל הרך, הוריםמרחב עירוני- כלליעסקיםהפעלת תוכנית בא-לגן עם אמא  במרכז קפלן וומרכז הראשונים
40-62

31.12.19השתתפות של כ 15-20 ילדים בכל פעילות

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1555
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 15 
ותרבות

פיתוח תחום הגיל הרך -חשיפה לתרבות פיתוח הדימיון 
וההבעה בקרב ילדים

0-3, 18-40, הגיל הרך, הוריםמרחב עירוני- כלליקידום הבריאות וחוסן עירוני, אחרסדרת הצגות לילדי הגיל הרך יחד עם הוריהם ב - 4 בתים
40-62

31.12.19השתתפות של כ -  70 ילדים בכל הצגה

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1556
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

פיתוח תחום הגיל הרך -פיתוח כישורים חברתיים, פיתוח 
מוטוריקה עדינה , שיפור פוטנציאל הלמידה וההתפתחות 

בגיל הרך 

הפעלת משחקיות ב 5 מרכזי הקהילה, מקום מפגש חברתי לילדי הגיל 
הרך

0-3, 18-40, הגיל הרך, הוריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה
40-62

31.12.19בכל פעילות 15-20 ילדים

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1557
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 6 
ותרבות

בניית קהילה תוך מתן מענה מקצועי ואיכותי לצרכים 
והחלומות של הקהילה בכל גיל  -פיתוח תחושת מסוגלות, 

פיתוח כישוריים חברתיים, העצמה אישית וקבוצתית

31.07.19כ-15-30 בכל חוג , סה"כ כ 200 משתתפים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהחוגים בתחומי האומנות והעשרה 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1558
בתי נוער 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

בניית קהילות ומתן מענה בפעילות פנאי מגוונת לכלל 
הקהילה ברחבי העיר - העלאת המודעות לאורח חיים בריא 

וחשיבות פעילות גופנית כחלק מתרבות בילוי ופנאי 

31.05.19כ - 600 משתתפים ב - 4 בתי נוער0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורטיום הספורט הבינלאומי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1559
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 50 
ותרבות

אירועים קהילתיים פתוחים בחגים ומועדים: בט"ו בשבט, יום חיזוק הקשרים בין חברי הקהילה, העצמה אישית וחברתית 
המשפחה, פורים, חנוכה, שבועות

נוער צעירים וקהילה, בטחון, חירום ובטיחות, קיימות 
וחדשנות, קידום הבריאות וחוסן עירוני

31.12.19מתקיים ב-5 מרכזים, כ 30-100 משתתפים בכל ארוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1560
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 12 
ותרבות

31.12.19כ 300-400 משתתפים בכל אירוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, בתי ספר, תושבים, גני ילדיםעדלאידע ב-2 מרכזי קהילה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1561
ותרבות

31.12.19כ - 70 משתתפים באירוע0-120תושבים כללימדרחוב ירושליםתרבות תורניתקבלות שבת במדרחוב ירושלים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1562
ותרבות

03.05.19כ - 250 משתתפים0-120תושבים כללימדרחוב ירושליםבטחון, חירום ובטיחות, תושביםאירוע ל"ג בעומר למשפחות במדרחוב ירושלים

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1563
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

מש"א והדרכה, החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה סיורי תרבות בבית אברהם לתלמידים וארגונים שימור וחשיפת מורשת יהדות אתיופיה 
ספיר, חינוך

5-1031.12.19 סיורים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1564
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 8 
ותרבות

קליטת עליה, החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה טקס חג הסיגד - לקהילה האתיופיתשימור וחשיפת מורשת יהדות אתיופיה 
ספיר

06.11.19בין 200-250 משתתפים0-120קהילה אתיופיתמרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1565
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

15.04.19בין 200-250 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי, בטחון, חירום ובטיחות, תושביםטקס יום הזיכרון לנופלי שכונת עלייההנצחת נופלי השכונה 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1566
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

חברה לתרבות ופנאי, הרשות החדשה למניעת טקס יום הזיכרון לנופלים בדרך מסודןשימור וחשיפת מורשת יהדות אתיופיה 
אלימות,סמים ואלכוהול, קליטת עליה

מרחב עירוני- כללי, 
מרחב עירוני- כללי

13.05.19בין 200-250 משתתפים0-120קהילה אתיופית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1567
ותרבות

בניית קהילה ומתן מענה מקצועי איכותי ומהנה לצרכים 
ולחלומות של האוכלוסיות השונות בכל גיל

השתתפות באירועי הקהילה , כ 20 משתתפות, 40-62תושבים כללימרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהלהקת איילת החן 
השתתפות באירועים כ 20 משתתפות

31.08.19

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1568
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 7 
ותרבות

קליטת עליה, שירות והסברה, החברה הסוכנותית ע"ש הפעלת תיאטרון נשים קהילתי משלב קהילה אתיופית
פנחס ושושנה ספיר

קהילה אתיופית, מרחב עירוני- כללי
נשים

31.12.19כ-20 משתתפות 18-40, 40-62

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1569
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

פיתוח והעצמה אישית וחברתית , מתן מענה מקצועי 
איכותי ומהנה לצרכים ולחלומות של הקהילה בכל גיל

פעילות מדצים:מדריכים צעירים אשר מעבירים  פעילות ערכית 
חויתית לילדים

יפעל ב-4 מרכזים קהילתיים, השתתפות של כ 20-30 3-6ילדיםמרחב עירוני- כלליאחר
ילדים

נוער צעירים וקהילה)מדור מנהיגות והדרכה( 31.12.19

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1570
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 18 
ותרבות

בטחון, חירום ובטיחות, תושבים, איכות הסביבה, רצים על כפר סבא
תחזוקה ותפעול

10.05.19כ-50 משפחות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1571
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 
ותרבות

"מכירים בגנים" - היכרות וגיבוש של ילדי והורים גני הילדים לפני 
פתיחת שנת הלימודים

3-6, 18-40, ילדים, הוריםגני ילדיםחינוך, גני ילדים
40-62

31.08.19כ - 40 משתתפים בממוצע למפגש )הורים וילדים(

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1572
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 6 
ותרבות

30.06.19כ-30 משתתפים 6-12ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוךפרלמנט ילדים עירוני פיתוח והעצמה אישית וחברתית 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1573
ותרבות

פיתוח והעצמה אישית וחברתית, מתן מענה מקצועי 
ואיכותי לצרכים ולחלומות של הקהילה בכל גיל

חוגי ספורט לילדים ומבוגרים: קראטה, התעמלות קרקע, ברייקדאנס, 
כדורגל, פילטיס  ועוד

31.12.19מספר המשתפים נע בין 10 - 60 תלוי חוג, מיקום וגילאים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורט

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1574
ותרבות

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיחוגי מחול 
12-18

קונסרבטוריון עירוני 31.08.19כ-15 בנות בכל קבוצה 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1575
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספיר, הרשות קבוצת מרחב לנערה-קבוצה מנהיגות והעצמה לנערות ב-5 מוקדיםפיתוח והעצמה אישית וחברתית, מתן מענה לנוער 
החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול

נערות31.12.19 כ - 15 נערות בכל מרכז 12-18נוערמרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1576
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 28 
ותרבות

חדר נוער פתוח הפועל בין 3-5 פעמיים בשבוע, ומקיים פעילות עבור 
בני הנוער

חינוך, שח"ק, קיימות וחדשנות, החברה הסוכנותית ע"ש 
פנחס ושושנה ספיר, עמותות

כ - 200 בני נוער ישתתפו מידי ערב בפעילות המוצעת 12-18נוערמרחב עירוני- כללי
במועדוני הנוער בבתים השונים ב-6 מוקדים ברחבי העיר

31.12.19

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1577
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 20 
ותרבות

גורם חיצוני)אוורסט(31.12.19כ-15 בני נוער 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרקבוצת אתגרים 

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1578
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

גורם חיצוני)אוורסט(31.12.19כ-30 משתתפים 12-18נוערמרחב עירוני- כללירשות הספורט, אחרחדר כושר לנוער במרכז הנוער בית האבן

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1579
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 3 
ותרבות

"משחק הוגן" - תוכנית מניעה לנוער בסיכון, באמצעות פעילות 
ספורטיבית קטרגל

רשות הספורט, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים 
ואלכוהול

31.12.19 כ - 80 בני נוער משתתפים בתוכנית 12-18נוערמרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1580
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

12-18, 18-40, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללירשות הספורט, חינוךתכנית אבות ובנים - אבות ובנים משחקים ביחד כדורגל
40-62

שיתוף מרכז הורים31.12.19כ - 10 זוגות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1581
ותרבות

החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספיר, רשות כפר סבא all star קבוצת קט רגל של צעירים מהקהילה האתיופית 
הספורט

קהילה אתיופית, מרחב עירוני- כללי
צעירים

2531.12.19 צעירים18-40

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1582
ותרבות

הכשרות/פעילויות/סדנאות בתחום המניעה הראשונית והשניונית 
בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

השתתפות 80% מבני הנוער בתוכניות המניעה בכל 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול
מועדון נוער

31.12.19
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 60 פעולות קיץ נוער1828300781משימות אב1583
ותרבות

פעילות קיץ במועדוני הנוער עד שעות הלילה המאוחרות. חדר נוער 
פתוח, סדנאות, ערבי שיא )מולטימדיה, שוקולד, גאגלינג...(

חינוך, שח"ק, ועד הורים, תרבות תורנית, החברה 
הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספיר, קליטת עליה

31.08.19השתתפות של 40 - 50 בני נוער בכל ערב12-18נוערמרחב עירוני- כללי

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1584
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

צמצום פערים לימודיים באמצעות פיתןח והעצמה אישית 
וחברתית ,מתן מענה לנוער 

31.08.19מתן מענה ל- 30 ילדים מרחבי העיר 6-12ילדיםבתי ספראחרתכנית "מעברים" למסיימי  כתה ו'

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1585
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 8 
ותרבות

העלאת תחושת המסוגלות  באמצעות פיתוח והעצמה 
אישית וחברתית ,מתן מענה לנוער 

31.08.19הפקת ופרסום אירועים במהלך השנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרקבוצות יח"צ והפקת אירועים 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 150 הורה כ"ס1828200752משימות אב1586
ותרבות

31.07.19פעילות בשני בתי ספר השתתפות כ 50- רקדנים6-12ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוךהורה כפר סבא-קבוצות לילדים 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 130 הורה כ"ס1828200752משימות אב1587
ותרבות

תוכנית שתכלול סיורים ברחבי הארץ, למידה וכו. כ - 100 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרהורה כפר סבא נוער 
משתתפים

31.07.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 86 הורה כ"ס1828200752משימות אב1588
ותרבות

2031.12.19 משתתפים18-40צעיריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהפתיחת קבוצה לצעירים גילאי +20

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1589
ותרבות

מחלקת סיפריות 331.12.19 שלוחות, כ-200 קוראים 12-18, 6-12נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליאחרהפעלת סיפריות כשלוחות של הספרייה העירונית עידוד קריאה 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1590
ותרבות

שעת סיפור אחת לחודש במרכזי הקהילה: עציון, לזרוס, ראשונים, חשיפה לתרבות, פיתוח דימיון והבעה בקרב ילדים  
בית אברהם וקפלן 

מחלקת סיפריות 4031.12.19 - 50 משתתפים בכל שעת סיפור12-18, 6-12נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליאחר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1591
ותרבות

שעת סיפור בגנים הציבוריים בחודשי הקיץ בשיתוף הספרייה חשיפה לתרבות, פיתוח דימיון והבעה בקרב ילדים  
העירונית

מחלקת סיפריות 31.10.19כ-50 ילדים בכל גינה12-18, 6-12נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליאחר

הוצאות אחרות 1828300784משימות אב1592
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

הפעלת 5 מרכזי למידה הנותנים עזרה בשיעורי בית  והעשרה לימודית  צמצום פערים לימודיים 
לילדים ונוער

קבלת משוב מבית הספר על התקדמות התלמיד לאורך 12-18, 6-12נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליאחר
השנה

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב1593
ותרבות

קבלת משוב מבית הספר על התקדמות התלמיד לאורך 12-18, 6-12נוער, ילדיםמרחב עירוני- כלליהחברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספירהפעלת מרכז למידה ע"י סטודנטים מארגון ידידים צמצום פערים לימודיים 
השנה

31.12.19

מועדוני נוער 95001משימות אב1594
ומתקנים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 1,025 
ותרבות

שיפור חזות מבני מרכזי הנוער והקהילה הן ברכישת ציוד והן יצירת מרחב בטוח ומאפשר 
בשיפוצים מבניים 

31.12.19ביצוע שיפוצים התאם למשימהעובדי עירייה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 20 רכישות מיוחדות1828300930משימות אב1595
ותרבות

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהרכישת ציוד למשחקיות, חדרי נוער ומרכזי למידהיצירת מרחבים אסתטיים, מתקדמים ונוחים

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 20 חומרי ניקוי1828300431משימות אב1596
ותרבות

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהרכישת ציוד וחומרי ניקוי יצירת מרחב בטוח ומאפשר  

פיתוח קהילה, ספורט  50 בטוח1828300440משימות אב1597
ותרבות

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום עבור ביטוח מבנים מרכזי נוער וקהילה יצירת מרחב בטוח ומאפשר 

פיתוח קהילה, ספורט  2 אירוח וכיבוד1828300511משימות אב1598
ותרבות

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהרכישת כיבוד בסיס וקפה מרכזי נוער וקהילה יצירת מרחב בטוח ומאפשר  

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 26 פירסום1828300550משימות אב1599
ותרבות

פרסום פעילות מרכזי הנוער באתר העירוני, עיתונות מקומית, פרסום  הנגשת המידע וחשיפתו לכלל התושבים  
חוצות ועוד

 31.12.19 לאורך השנה בהתאם לארועיםעובדי עירייה

הוצאות אחרות 1828300784משימות שוטפות1603
בתי נוער 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 
ותרבות

מרכז הורים 31.12.19 תשלום לכל הרצאה בנפרד18-40, 40-62הוריםמרחב עירוני- כלליחינוך, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהרצאות וסדנאות להורים  חיזוק העמקה ופיתוח מיומנויות הוריות 

הוצאות אחרות 1828300784משימות שוטפות1607
בתי נוער

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 2 
ותרבות

231.07.19 פרויקטיים שיצאו לפועל 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחרהנחיית סטודנטים לחינוך בלתי פורמלי מבית ברל 
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות שוטפות1611
ותרבות

 31.12.19 תחזוקה לאורך כל השנה 12-18קהילה אתיופיתבתי ספרקליטת עליהחוות חקלאיות  שימור התרבות של הקהילה האתיופית 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1615
ותרבות

 31.12.19 יישום המשימה , הקמת קבוצה פעילה באופן שבועי12-18נוערמרחב עירוני- כללירשות הספורט, חינוךקבוצות רכיבת אופניים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1619
ותרבות

31.12.19תכנון ותפעול האירוע12-18נוערמרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותאירועי יום אהבה לסביבה 

שכר מועדון נוער 1869001110משימות שכר וכ"א1623
עולה

פיתוח קהילה, ספורט  270 
ותרבות

 31.12.19 עמידה ב- 100% תקציבעובדי עירייההשתתפות בשכר עובדים במועדון יונה פעילות נוער עולה 

אחזקת רכב 1869001140משימות שכר וכ"א1627
עובדים

פיתוח קהילה, ספורט  25 
ותרבות

 31.12.19 עמידה ב- 100% תקציבעובדי עירייההשתתפות באחזקת רכב עובדים במועדון יונה ובית אברהם פעילות נוער עולה 

פיתוח קהילה, ספורט  140 זמניים1869001210משימות שכר וכ"א1631
ותרבות

 31.12.19 עמידה ב- 100% תקציבעובדי עירייההשתתפות בתשלום שכר עובדים זמניים בית אברהם ומועדון יונה פעילות נוער עולה 

מתקיים ב-5 מרכזים, אחת לחודש, כ 15 משתתפים בכל 12-18נוערמרחב עירוני- כלליתשלום שכר עובדי מרכזי נוער ומועדוני נוער 2,590 שכר מוקדי הפעלה1828200110משימות שכר וכ"א1635
סדנא 

 31.12.19 

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שעות נוספות עובדי מרכזי נוער ומועדוני נוערתשלום שכר שוטף 150 שעות נוספות1828200130משימות שכר וכ"א1639
אחזקת רכב 1828200140משימות שכר וכ"א1643

עובדים
 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום אחזקת רכב עובדי מרכזי נוער ומועדוני נוערתשלום אחזקת רכב 250 

חוגי נוער השכר 1828300110משימות שכר וכ"א1647
הקובע

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שכר מנהלים ועובדים מרכזי נוערתשלום שכר שוטף 880 

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שעות נוספות מנהלים ועובדים מרכזי נוערתשלום שכר שוטף 30 שעות נוספות1828300130משימות שכר וכ"א1651
אחזקת רכב 1828300140משימות שכר וכ"א1655

עובדים
31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום אחזקת רכב מנהלים ועובדים מרכזי נוערתשלום אחזקת רכב 40 

 31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום שכר עובדים זמניים בכל מרכזי הנוער והקהילהתשלום שכר שוטף 1,643 זמניים1828300210משימות שכר וכ"א1614
מאור כח חימום 1828300430משימות שכר וכ"א1615

מים
31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגהעובדי עירייהתשלום עבור חשמל מרכזי נוער וקהילהתשלום שכר שוטף 150 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1616
ותרבות

סל מישוב: שאלונים לרכזי מעורבות, לתלמידים ולמנהלי 12-18נוערמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעהקמת מנגנון בקרה על מקומות ההתנדבות ומתנדבי הנוער בעירבניית מנגנוני בקרה ופיקוח
מקומות ההתנדבות

30.06.19

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1617
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 10 
ותרבות

31.03.19כ - 200 משתתפים )100 גמלאים ו - 100 בני נוער(12-18נוערמרחב עירוני- כללישח"קערב התנדבות בין דוריהוקרת והערכת המתנדבים בעיר

הוצאות אחרות 1828300785משימות אב1618
עמ"ן

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 10 
ותרבות

30.06.19כ- 700 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, החברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספירערב הוקרה לנוער מתנדבהוקרת והערכת המתנדבים בעיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 15 נאסא1828300751משימות אב1619
ותרבות

שילוב קבוצתי של ילדים, בני נוער וצעירים עם מוגבלות 
בתכנית בונים קהילה

מתבסס גם על תרומות31.12.19כ - 160 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, שח"ק, קיימות וחדשנותהגדלת הקבוצות והפעילים בתוכנית בונים קהילה

נוער, צעירים וקהילה
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 נאסא1828300751משימות אב1620
ותרבות

שילוב קבוצתי של ילדים, בני נוער וצעירים עם מוגבלות 
בתכנית בונים קהילה

חינוך, שח"ק, קיימות וחדשנות, החברה הסוכנותית ע"ש מופע סיום של תוכנית בונים קהילה
פנחס ושושנה ספיר

30.06.19השתתפות של כלל הקבוצות במופע12-18נוערמרחב עירוני- כללי

שיתופי פעולה פנים משימות אב1621
ארגוניים

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

62-80, -80הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק תוספת יום לקתדרה סיוע לאגף שח"ק במימוש התכנית עיר ידידותית גיל
120

31.12.19 השתתפות של 300 איש 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 קידום נוער1828300782משימות אב1622
ותרבות

31.12.19אחת לשבוע בכל מוקד למשך 4 שעות12-18נוערמרחב עירוני- כלליקיום נוכחות טיפולית חינוכית במרכזי הנוער והקהילה ברחבי העיראיתור בני נוער בסיכון ומתן מענה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 קידום נוער1828300782משימות אב1623
ותרבות

לפחות 80% מהנערים המנותקים בעיר מקבלים שירותים 12-18נוערבתי ספרחינוךאיתור נוער נושר ויצירת קשר טיפולי פרטניהעלאת תחושת השייכות של בני נוער נושרים
מהיחידה

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 קידום נוער1828300782משימות אב1624
ותרבות

איתור נוער נושר ויצירת קשר טיפולי פרטני, במסגרתו בירור הצרכים השתלבות נוער נושר במסגרות ומענים לפי התאמה וצורך
והרצונות וחיבור לגורמים רלוונטיים

לפחות 80% מהנערים המנותקים בעיר מקבלים שירות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, שח"ק, אחר
זה 

צה"ל31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 קידום נוער1828300782משימות אב1625
ותרבות

שמירה על קשר עם נוער נושר, דאגה לשלומו ומתן סיוע 
לפי הצורך

איתור נוער נושר ויצירת קשר טיפולי פרטני החל מקשר מעקב ועד 
לטיפול קבוע, במסגרתו הצעת סיוע לפי צרכי הנער

לפחות 80% מהנערים המנותקים בעיר מקבלים שירות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, שח"ק, אחר
זה 

צה"ל31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 7 קידום נוער1828300782משימות אב1626
ותרבות

הרחבת השכלתם של בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך 
פורמאליות

שילוב בני נוער מנותקים תושבי העיר בלמידה בתוכנית היל"ה, תוך 
מיקסום הישגיהם האישיים בלמידה

שילוב למעלה מ- 50% מהנושרים בעיר בלמידה בתוכנית 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, משרדי ממשלה 
היל"ה 

החברה למתנסים30.06.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 7 קידום נוער1828300782משימות אב1627
ותרבות

קיום מועדון בוקר אחת לשבוע, ציון חגים ומועדים, יצירת 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, אחרהפעלת תוכנית חינוכית מגוונת על בסיס קבוע במסגרת תוכנית היל"ה חשיפת נערים נושרים לתכנים חינוכיים מותאמים לגילם 
לוחות פעילים

צה"ל, החברה למתנסים, צה"ל, החברה 31.12.19
למתנסים,אוורסט

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 קידום נוער1828300782משימות אב1628
ותרבות

העשרה והקניית כלים לנוער נושר באמצעות טיולים, הרצאות, חשיפת נערים נושרים לתכנים חינוכיים מותאמים לגילם 
סדנאות וגדנ"ע

31.12.19קיום פעילות העשרה מיוחדת אחת לחודש וחצי12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 קידום נוער1828300782משימות שוטפות1629
ותרבות

הפעלת תכנית היל"ה עבור בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך 
פורמאליות

31.12.19עמידה ב- 100% תקציב12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, אחרתפעול שוטף של בית היל"ה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותקידום נוער1828300782משימות שוטפות1630
ותרבות

מתן מענה טיפולי לכ-200 בני נוער ע"י עובדי היחידה 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחריצירת קשר טיפול פרטני  עם בני נוער המצויים במצבי סיכוןמתן מענה טיפולי לנוער בסיכון לנשירה וניתוק
לקידום נוער

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותקידום נוער1828300782משימות שוטפות1631
ותרבות

המשך דיוק תפקיד עובד קידום נוער בקרב אנשי מקצוע בעיר, לשם מיצוב השירות ותפקיד היחידה לקידום נוער  בעיר
התאמה אופטימלית לקהל היעד והגעה למקסימום בני נוער שזקוקים 

לשירות

אנשי חינוך וטיפול יפנו ליחידה בני נוער אשר מצויים 12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה
במצבי סיכון וניתוק לצורך קבלת מענה טיפולי מותאם. 

קבלת פניות חדשות מידי שנה של כ- 30 בני נוער 

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 קידום נוער1828300782משימות שוטפות1632
ותרבות

העלאת הדימוי העצמי של הנערים, פיתוח מיומנויות 
אישיות וחברתיות

30.06.19פתיחת לפחות 2 קבוצות בתשע"ט12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהפעלת קבוצות טיפוליות/ מיומנויות חברתיות/ תעסוקתיות

בתי הנוער 1828300750משימות שוטפות1633
והקהליה מותנה 

הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 40 
ותרבות

שילוב נערים נושרים ממ.א דרום השרון וישובים סמוכים נוספים הגדלת מספר הנערים המשולבים בלמידה בתוכנית היל"ה 
בלמידה בתוכנית היל"ה באופן מקצועי ומיטיב

מתן מענה מיטבי ל- 5 10- בני נוער מישובים סמוכים 12-18נוערמרחב עירוני- כלליאחר
ושילובם בתוכניות השונות של היחידה

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותקידום נוער1828300782משימות שוטפות1634
ותרבות

העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך וטיפול במערכת לחשיבות שיתוף איתור בני נוער מנותקים )גלויים וסמויים(
היחידה במקרה של בני נוער מנותקים )גלויים וסמויים(

אנשי חינוך וטיפול יפנו ליחידה בני נוער אשר מצויים 12-18נוערמרחב עירוני- כלליחינוך, שח"ק
בתהליכי נשירה ממערכת החינוך לצורך קבלת מענה 

טיפולי חינוכי מותאם

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךקידום נוער1828300782משימות שוטפות1635
ותרבות

העלאת הדימוי העצמי של הנערים, פיתוח מיומנויות 
אישיות וחברתיות

1. שילוב כ- 4 בני נוער בעבודה בעמותת אוורסט   2.  12-18נוערמרחב עירוני- כלליעמותותשילוב בני נוער בעבודה במסגרת עמותת אוורסט
איסוף צרכים וניתובם לתוכניות השקעה חברתית בבני 

נוער

31.12.19

קידום נוער
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אגף נוער, צעירים וקהילה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
  תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותקידום נוער1828300782משימות שוטפות1636
ותרבות

מתן מענה טיפולי לנוער בסיכון ונוער מנותק בשכונות 
המזרחיות

המשך יצירת קשרים משמעותיים עם בני נוער בסיכון בשכונת קפלן 
ויוספטל באמצעות עבודת רחוב פעמיים בשבוע בשעות הערב והלילה 

והעברת תכנים חינוכיים טיפוליים

בני הנוער בשכונה יכירו את עובדי היחידה כדמויות 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול
חיוביות, יהיו מעוניינים בקשרי טיפול וליווי אישיים ויצרכו 

מענים שונים של היחידה העונים לצרכיהם. יצירת קשר 
משמעותי עם כ-10 נערים בקצה רצף הסיכון

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1637
ותרבות

31.12.19שילוב כ - 25 בני נוער בתכנית באופן קבוצתי ו/או פרטני12-18נוערמרחב עירוני- כלליהחברה הסוכנותית ע"ש פנחס ושושנה ספירהפעלת תוכנית "נירים בשכונות" מתן מענה טיפולי לנוער בסיכון בשכונת עלייה

פעילות נוער 1828200710משימות שוטפות1638
בסיכון

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 30 
ותרבות

שת"פ, ליווי ופיקוח על עבודתם של משלימי השירות- נירים 
בשכונות

31.12.19המשך ניהול שתפ"ים12-18נוערמרחב עירוני- כלליעמותותפיתוח נהלי עבודה משותפים וקיום פגישות מסודרות אחת לשבועיים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 קידום נוער1828300782משימות שוטפות1639
ותרבות

נוכחות בלמעלה מ- 10 בתי ספר, ב - 6 מועדוני נוער בעיר 12-18נוערמרחב עירוני- כלליהנגשת המענים הניתנים לנוער בסיכון ברחבי העירמתן מענה טיפולי לנוער בסיכון
ובאירועים שונים לבני נוער בעיר

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1640
ותרבות

31.12.19הפעלת קבוצה לכ- 12 הורים12-18נוערמרחב עירוני- כלליייעוץ פרטני ופתיחת קבוצת הורים מתן תמיכה והכוונה להורי הנערים המטופלים ביחידה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1641
ותרבות

קשר הדוק עם לשכת הגיוס, קבלת טבלת סטטוסים אחת 12-18נוערמרחב עירוני- כלליליווי פרטני של נערי היחידה בתהליכי הגיוסעידוד לגיוס משמעותי לצבא וסיום הליכים צבאיים
לחודש של נערי היחידה, ליווי פרטני של נערים לצו ראשון 

בלשכה 

31.12.19

תבר- מועדוני נוער 95001משימות שוטפות1642
ומתקנים

שיפוצים במתקני קידום נוער: החלפת מזגנים, שיפוץ מקלט, שירותי שיפוץ מבניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
תלמידים, שירותי צוות, מסתור אשפה ורכש כסאות

31.12.19עמידה בשיפוץ שנקבע מראש12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1643
ותרבות

מניעת נשירה וניתוק וצמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני 
נוער בעיר 

זכיה בקול קורא בתמיכת משרד החינוך בתקצוב לתשלום כ"א 
לפעילות היחידה 

30.06.19זכיה בקול קורא12-18נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות שוטפות1644
ותרבות

30.06.19התחלת עבודה עם כ- 10 נערות בסיכון12-18נוערמרחב עירוני- כללישח"קקבלת הפניות של נערות במצבי סיכון ומתן מענה טיפולי עבורןמתן שירות גם לנערות במצבי סיכון



269עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  268

אגף קיימות וחדשנות
אגף קיימות וחדשנות מוביל ומקדם עקרונות הקיימות בתכניות העירוניות בתחומים תוך מתן דגש על קידום העיר כירוקה וכעיר חכמה, 
בשקיפות ושיתוף תושבים בתחומי המים וביוב, בינוי ושימור עירוני, עסקים ירוקים, ארגון ירוק, ניהול סביבתי ומשרד ירוק, פסולת ומחזור, 
וטיפול בעיר מפרידה. קידום מדיניות של עיר חכמה  ואנרגיה. ביסוס והעמקה של תכנית הפרדת פסולת במקור  תחבורה, חינוך לקיימות 

ופיתוח אחריות סביבתית בקהילה, טבע עירוני, פיתוח מעורבות, יזמות ומנהיגות קהילתית.



271עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  270

אגף קיימות וחדשנות
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפור השירות, משימות אב1645
קידום החינוך

שיפור השירות הפנים ארגוני ותהליכי עבודה במעקב ומציאת פתרון יצירת חווית לקוח יוזמת, מקצועית ומשמעותיתשיפוץ, בינוי ותשתיות
לבעיות ופיתוח תשתית תומכת חינוך בחצרות גני הילדים

31.12.19 שימור הפיתוח בכ50 גני ילדים 3-6ילדיםגני ילדיםשירות והסברה, חינוך

שיתופי פעולה משימות אב1646
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

חברה לתרבות ופנאי, שח"ק, רשות הספורט, תרבות  קיום הכשרות לחברי פורום קהילה  קידום פלטפורמות לעבודה שיתופית  
תורנית, נוער צעירים וקהילה, תכנון אסטרטגי 

ושיתופיות

 מינימום 2 משימות ארוכות טווח משותפות לכל יחידה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי
בתכנית העבודה 2019 

 31.12.19 

קידום נושא  55 השביל הירוק1711000752משימות אב1647
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 31.12.19 מרחב עירוני- כללי הפעלת מיזם ערוגות חקלאיות להשכרה החווה החקלאית  קהילה ושכונה מקיימת 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1648
ותרבות

הרחבת היקף העוקבים אחר הניוזלטר, האינסטגרם והפייסבוק יידוע, דיאלוג ושיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות
בתדירויות קבועות

31.12.19 גידול מכ7000 ל9000 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה

31.12.19 עליה ל 95% 0-120תושבים כללישירות והסברה עמידה בזמני תקן שירות אופטימלי לתושבי העיר ולקוחות העירייהCRMשיפור השירותמשימות אב1649
מיסוד "קיפוד לייב" כפלטפורמה למתן ידע לציבור וכלל בעלי העניין עידוד חדשנות בעירייה ובעיר ניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב1650

תוך יצירת דיאלוג בזמן אמת להחלפת רעיונות
31.12.19 ביצוע המשימה לטווח ארוך 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנות

הרחבת היקף המחקרים ושיתופי הפעולה עם מוסדות אקדמיים עידוד חדשנות בעירייה ובעיר ניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 25 חדשנות עירונית1769000750משימות אב1651
וגופים ממשלתיים לצבירת ידע ותובנות אודות פרויקטים קיימים 

ועתידיים בעיר

מוסדות אקדמים31.12.19 הרחבת היקף המחקרים  0-120תושבים כלליעסקים

איתור, יעוץ והטמעה בתהליכי שיפוץ ובינוי של גגות ירוקים במבני עידוד חדשנות בעירייה ובעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותמשימות אב1652
ציבור וחינוך

31.12.19 הקמת 2 גגות- במתי"א ובבית ספר נבחר 6-12ילדיםבתי ספרחינוך, איכות הסביבה, חינוך, איכות הסביבה

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר , הקמת מרכז יד שניה עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותמשימות אב1653
בסמוך לקיפוד, עידוד חדשנות בעירייה ובעיר 

 תכנון הקמת מרכז יד שניה עירוני בסמוך לקיפוד, כולל שיפוץ והסדרת 
מבנה ותכולת פנים

31.06.19 הקמה עד מחצית השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה

הוספת רכיבי בניה ירוקה חדשניים במבני ציבור חדשים והתקנת עידוד חדשנות בעירייה ובעיר שיפוץ, בינוי ותשתיות 150 חדשנות13016משימות אב1654
פיילוטים עם נראות ו/או הוכחת התייעלות במבנים קיימים

31.12.19 יישום הפעילות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה

העצמת עובדים משימות אב1655
ופיתוח מנהלים

31.12.19 השתתפות של 100% מהעובדים עובדי עירייהמש"א והדרכהפעילות גיבוש ופעילות העצמהפיתוח רווחת העובדניהול ידע בארגון

הערכות לעיר 13010משימות אב1656
ירוקה

קידום נושא  4 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

פארק עירוני, חינוך, איכות הסביבה, חינוך, איכות הסביבהפעילות הסברה לשימור טבע ברחבי העירפיתוח טבע עירוני בכפר סבא
בתי ספר, גנים 

ציבוריים, מרחב 
עירוני- כללי

 כ - 600 משתתפים באירוע בפארק והשתתפות של 0-120תושבים כללי
350 תלמידים בתכניות עומק בנושא 

31.12.19

הערכות לעיר 13010משימות אב1657
ירוקה

קידום נושא 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

פארק עירוני, חינוך, איכות הסביבה, חינוך, איכות הסביבהאירועי זריעה ושיתוף תושבים בטבע העירוניפיתוח טבע עירוני בכפר סבא
בתי ספר, גנים 

ציבוריים, מרחב 
עירוני- כללי

 כ - 600 משתתפים באירוע בפארק והשתתפות של 0-120תושבים כללי
350 תלמידים בתכניות עומק בנושא 

31.12.19

קידום נושא משימות אב1658
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19 יישום  המסמך 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאיכות הסביבה, איכות הסביבהאיתור וקידום פתרונות חדשים בתחום הגינון בר הקיימאפיתוח טבע עירוני בכפר סבא
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

הערכות לעיר 13010משימות אב1659
ירוקה

קידום נושא  72 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול, איכות הסביבה,  תחזוקה, תפעול ופעילות תוכן לאורך השנה קהילה ושכונה מקיימת
תחזוקה ותפעול

 חשיפה של 20,000 תושבים לעמוד הפייסבוק, כ - 0-120תושבים כללישכונות
1500 מבקרים 

31.12.19

הערכות לעיר 13010משימות אב1660
ירוקה

קידום נושא  70 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

שכונות, מרחב איכות הסביבה, איכות הסביבהליווי מיקצועי בגינות הקהילתיות והקמת גינות נוספותקהילה ושכונה מקיימת
עירוני- כללי, גנים 

ציבוריים

31.12.19 ליווי ב20 גינות קיימות והקמה של 5 גינות נוספות 0-120תושבים כללי

הערכות לעיר 13010משימות אב1661
ירוקה

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולתקידום החינוך 10 
בעיר

31.12.19 יישום ב100 גני ילדים  3-6ילדיםגני ילדיםחינוך יישום תוכנית עיר אפס פסולת בגני ילדים 

הערכות לעיר 13010משימות אב1662
ירוקה

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולתקידום החינוך 70 
בעיר

30.06.19 קיום החידון אחת לשנה  6-12ילדיםבתי ספרחינוך חידון קיימות בבתי ספר יסודיים 

הערכות לעיר 13010משימות אב1663
ירוקה

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולתקידום החינוך
בעיר

31.12.19 סה"כ 27 גנים "ירוקים" ו - 2 גנים "ירוקים מתמידים" 3-6ילדיםגני ילדיםחינוך הסמכת כ- 8 גנים ל"ירוקים"   

הערכות לעיר 13010משימות אב1664
ירוקה

קידום נושא  55 
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולת
בעיר

פיתוח והפעלה של-  50 גינות ירק בגני ילדים בתשע"ח והקמת גינות 
נוספות במהלך השנה

31.12.19 סה"כ 50 גינות 3-6ילדיםגני ילדיםחינוך

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולתקידום החינוךמשימות אב1665
בעיר

31.12.19 ליווי והנחיה של כ- 17 גינות קיימות ב- 17 בתי ספר  6-12ילדיםבתי ספרחינוךליווי והנחיה של גינות קיימות בבתי הספר בעיר

הערכות לעיר 13010משימות אב1666
ירוקה

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולתקידום החינוך 25 
בעיר

 יישום בארבע חטיבות וכשני תיכונים בתשע"ח 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך יישום תכנית עירונית בכל בתי ספר היסודיים ובחטיבות 
ובתשע"ט 

31.12.19

הערכות לעיר 13010משימות אב1667
ירוקה

קידום נושא  8 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה 
בעיר

31.12.19 כ - 25 בני נוער 12-18נוערבתי ספרנוער צעירים וקהילה הפעלת תכנית לנוער במסגרת "בונים קהילה" בנושא הקיימות 

הערכות לעיר 13010משימות אב1668
ירוקה

קידום נושא  30 
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה 
בעיר

פסטיבל אושפיזין בגינה - ארועי תחילת שנה בכל הגינות הקהילתיות 
בעיר להגדלת החשיפה שלהן ולגיוס פעילים חדשים

מרחב עירוני- כללי, חינוך, חברה לתרבות ופנאי, נוער צעירים וקהילה
גנים ציבוריים

31.12.19 ביצוע בחגי תישרי 0-120תושבים כללי

קידום נושא משימות אב1669
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולת
בעיר

31.12.19 פיתוח ויישום האפליקציה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיתוח אפליקציה לגביה ומתן שירותי השכרת ציוד

קידום נושא  75 פרויקט עיר ירוקה1711000750משימות אב1670
הקיימות, שיתופי 

פעולה פנים 
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

חינוך, חברה לתרבות ופנאי, נוער צעירים וקהילה, קיום אירועי ימי אהבה לסביבה לאורך חודשי מאי ויוניקידום המודעות הציבורית בנושא קיימות וחדשנות
קידום הבריאות וחוסן עירוני, חברה לתרבות ופנאי

31.12.19 הוספת פעילות אחת בכל ארוע עירוני 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

קידום נושא משימות אב1671
הקיימות, שיתופי 

פעולה פנים 
ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה 
בעיר

הטמעת תכנים סביבתיים באירועים קיימים תוך שיתוף פעולה עם 
מחלקות אחרות

31.12.19 הוספת פעילות אחת בכל ארוע עירוני 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך, חברה לתרבות ופנאי, נוער צעירים וקהילה

קידום נושא משימות אב1672
הקיימות

31.12.19 פעילות שוטפת פנים ארגונית עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה עדכונים שוטפים באמצעות הדואר האלקטרוני לכלל העובדים והסברהארגון ירוק עיר אפס פסולת

אגף קיימות וחדשנות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

קידום נושא 1769000750100משימות אב1673
הקיימות, שיתופי 

פעולה פנים 
ארגוניים, חדשנות 

ויזמות

פגישות אישיות עם מנהלי אגפים ומחלקות לקידום תכניות לקיימות מנהלת עירונית לקיימות
וחדשנות

31.12.19ביצוע עם מירב האגפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

קידום נושא משימות אב1674
הקיימות

31.12.19גיוס של 500,000 ש"חעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליעמותות, עסקיםאיתור הזדמנויות והכנת חומרים להגשהגיוס תמיכותניהול ידע בארגון

קידום נושא משימות אב1675
הקיימות, חיזוק 

האיתנות הפיננסית

31.12.19מותנה באישור קול קוראעובדי עירייהמנהל כספיםניהול פיננסי של קולות קוראים שהתקבלוגיוס תמיכותניהול ידע בארגון

קידום נושא משימות אב1676
הקיימות

התייעלות אנרגטית בשיתוף היהודי-ערבי במערכת החינוך 
ובמוסדות הציבור

31.12.19ירידה של 8% בצריכת החשמל0-120תושבים כלליבתי ספרחינוךהתייעלות בצריכת החשמל ב - 22 בתי ספר 

קידום נושא משימות אב1677
הקיימות

התייעלות אנרגטית בשיתוף היהודי-ערבי במערכת החינוך 
ובמוסדות הציבור

31.12.19אירוע שיא למנהיגויות0-120תושבים כלליבתי ספרחינוךעיצוב והפקת עזרים לבתי ספר ואירוע שיא למנהיגויות

קידום נושא משימות אב1678
הקיימות

התייעלות אנרגטית בשיתוף היהודי-ערבי במערכת החינוך 
ובמוסדות הציבור

 31.12.19למידה על הרגלי הצריכה של משקי הבית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספים, החברה הכלכליתהמשך פיילוט של מחשבון ניהול צריכת אנרגיה ב- 1,000 משקי בית

קידום נושא משימות אב1679
הקיימות

חיזוק מערך הסברה מול התושבים ומתן כלים להטמעת אורח חיים של עיר מפרידה במקורעיר אפס פסולת
אפס פסולת

31.12.19הגדלת שיעור המחזור מ - 40% ל - 45 0-120%תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה

קידום נושא משימות אב1680
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

פעילות אחת לשיתוף ציבור בנושא וניסוח טיוטא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהטמעת התכנית קידום חוק עזר עירוני לצמצום רכבים מזהמים בעירהפחתת פליטות ויישום אמנת האקלים של הפורום ה- 15
ראשונית לחוק עזר עירוני

30.06.19

קידום נושא משימות אב1681
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19אחת לשנה בכלל העיר 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתיום עיון ארצי בנושא קיימות וחדשנותהסברה בנושאי קיימות וחדשנות

קידום נושא משימות אב1682
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19כ- 120 בדיקות וכ- 20 התקנות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתייזום ומעורבות בניהול פרוייקט "חדש תחת השמש"ניהול אנרגיה

קידום נושא משימות אב1683
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולת
בעיר

איכות הסביבה, החברה הכלכלית, תכנון אסטרטגי קידום עקרונות אמנת מילאנו בארגון וברשות
ושיתופיות, קידום הבריאות וחוסן עירוני, רשות 

הספורט, תחזוקה ותפעול, איכות הסביבה, החברה 
־הכלכלית, תכנון אסטרטגי ושיתופיות, קידום הב

ריאות וחוסן עירוני, רשות הספורט, תחזוקה ותפעול

תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללי
עירייה

פעילות שוטפת פנים ארגונית לאור האמנה להעלאת 0-120
מודעות הציבור לנושא בזבוז מזון

30.06.19

קידום נושא משימות אב1684
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולת
בעיר

30.06.19הצהרה במרץ ופעילות לאורך השנה בעיקר במרץ0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה קידום אמנה לצמצום אובדן מזון - הצעד הטבעי

קידום נושא משימות אב1685
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה ניהול ידע בארגון
בעיר

31.08.19בוצע 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהפצת ספר עשור לעיר כפר סבא- עיר מקיימת

שיתופי פעולה משימות אב1686
פנים ארגוניים

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה ניהול ידע בארגון
בעיר

01.02.19קיום יום פעילות בשנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה קיום יום פעילות משותף לכלל עובדי היחידות העוסקות בקהילה

אגף קיימות וחדשנות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה משימות אב1687
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה 
בעיר

31.12.19קיום שני ארועים בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה קיום 2 אירועים עירוניים שיתופיים

שיתופי פעולה משימות אב1688
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה 
בעיר

31.12.19מימוש תוכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאיכתיבת הצעה לתכנית עבודה שיתופית ליחידות העוסקות בקהילה

שיתופי פעולה משימות אב1689
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קיום אירוע שיתופי בסוכות בפארק העירוני בדגש על שילוב אנשים קידום שירותי קהילה וטיפול לאנשים עם מוגבלויות
עם מוגבלות ובני משפחותיהם

חברה לתרבות ופנאי, שח"ק, נוער צעירים וקהילה, 
הנדסה

תושבים כללי, אנשים פארק עירוני
עם מוגבלות

30.09.19קיום ארוע סוכות0-120

קידום נושא משימות אב1690
הקיימות

העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה עיר אפס פסולת
בעיר

31.12.19המשך פרוקייט במטרה להגיע ל7% הפחתה0-120תושבים כללישכונותהחברה הכלכלית, משרדי ממשלה קידום פרוייקט 0 פסולת בשכונות הדרים

־סיום שלב א בתכנית,סיום מיפוי והתכנסות ועדה. בשי0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, משרדי ממשלה , אחרמיפוי מצב נוכחי ובניית תכנית כלל עירוניתתכנית נגישות תחבורתיתשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהמשימות אב1691
תוף פעולה עם הנדסה לשכת ראש העיר רשויות גובלות  

31.12.19

שיתופי פעולה משימות אב1692
פנים ארגוניים

הטמעת פיילוט בתחום "עיר חכמה" עם אוניברסיטת ת"א עיר חכמה
ומרכזי אקדמיה של פורטוגל ספרד וירדן

קיום פגישות התנעה עם השותפים האירופאים ע"מ להגיע לתכנית 
יישומית ובחירת מיזם מתאים בנושא

אחר, עסקים, החברה הכלכלית, הנדסה, איכות 
הסביבה, תחזוקה ותפעול, אחר, עסקים, החברה 

הכלכלית, הנדסה, איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

אקדמיה בחו"ל31.12.19החלטה על המיזם ותכנון פריסת תכנית אופרטיבית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שיתופי פעולה משימות אב1693
פנים ארגוניים

שירות והסברה, הנדסה, בטחון, חירום ובטיחות, הטמעה של 5-10 מיזמים הנוגעים לתחום "הכלכלה המעגלית בעיר"הטמעת תכנית אקסלרטור יחד עם החברה הכלכליתעיר חכמה
תכנון אסטרטגי ושיתופיות, קיימות וחדשנות, נוער 

צעירים וקהילה, איכות הסביבה, שירות והסברה, 
הנדסה, בטחון, חירום ובטיחות, תכנון אסטרטגי 

ושיתופיות, קיימות וחדשנות, נוער צעירים וקהילה, 
איכות הסביבה

31.12.19התנעה של 5-10 מיזמים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שיתופי פעולה  25 חדשנות עירונית1769000750משימות אב1694
פנים ארגוניים

איתור שותפים אקדמיים ועסקיים בארץ ובחו"ל בתחום חדשנות קידום חדשנות עירוניתעיר חכמה
עירונית

31.12.19לפחות שת"פ /מיזם/פיילוט 0-1201תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים, אחר

שיתופי פעולה 1769000750משימות אב1695
פנים ארגוניים

איתור שותפים אקדמיים ועסקיים בארץ ובחו"ל בתחום ערים חכמות קידום עיר חכמהעיר חכמה
וטכנולוגיה

31.12.19לפחות שת"פ /מיזם/פיילוט 0-1202תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, עסקים

שיתופי פעולה משימות אב1696
פנים ארגוניים

הנדסה, תכנון אסטרטגי ושיתופיות, מחשוב הטמעת פיילוטים בתחום הפחתה והפרדה במקור פסולת אורגניתהפחתה והפרדה במקור, פסולת אורגניתעיר אפס פסולת
ומערכות מידע, הכנסות

31.12.19אחד או שנים פיילוטים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שיתופי פעולה משימות אב1697
פנים ארגוניים

בנייה והקמת מערכת שליטה ובקרה איכות הסביבה / פסולת בעיר עיר חכמה ומערכת שו"ב עיר חכמה
פרוייקט "ישראל דיגיטלית"

תלוי בקבלת אישור ל"קול קורא" במידה ויאושר בניית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות
מערכת שליטה אוטומטית שתתפרס בכל תחומי הפסולת 

בעיר ותיתן תמונה בזמן אמת של  נתונים רלבנטים

31.12.19

שיתופי פעולה משימות אב1698
פנים ארגוניים

שת"פ, ליווי ובקרה בהטמעת פרויקט רכבים חשמלים ופיילוטים תכנית נגישות תחבורתיתעיר חכמה
-פרוייקט עירוני תחבורה שיתופית

 הכנת תשתית לעמדות טעינה ,רכבים חשמליים והקמת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות
מנהלת תחבורה  בחכ"ל

31.12.19

שיתופי פעולה משימות אב1699
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19כנס בספטמבר 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, החברה הכלכלית, עסקיםשת"פ, ליווי ובקרה בהקמת הכנס "תרבות מונגשת ללא גבולות"תרבות מונגשת ללא גבולות

שיתופי פעולה משימות אב1700
פנים ארגוניים

31.12.19השלמת גיוס משקיעים ותחילת עבודה עם 5 יזמים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתהקמה והפעלה של אקסלרטור עירוני בנושא כלכלה מעגליתקידום חדשנות עירוניתעיר חכמה

אגף קיימות וחדשנות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה משימות אב1701
פנים ארגוניים

ניהול פרויקט SMES4SMARTCITIES כחלק מפרויקט של האיחוד עסקים קטנים וערים חכמותעיר חכמה
האירופאי 

איכות הסביבה, הנדסה, עסקים, אחר, תחזוקה 
ותפעול, איכות הסביבה, הנדסה, עסקים, אחר, 

תחזוקה ותפעול

הטמעת הפרויטק , שלב א' הכולל שת"פ עם מוסדות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי
אקדמיה בספרד ופרוטוגל והגדרת תחום המחקר 

והפיילוט 

שת"פ עם אקדמיה בישראך ופורטוגל31.12.19

קידום נושא משימות אב1702
הקיימות

יישום של 100% מהפרוייקט מיצוי משאבים והחלפת כל 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולליווי ובקרה בפרויקט החלפת תאורת רחובהתייעלות אנרגטית עיר חכמה
תאורת הרחוב בעיר 

31.12.19

שיתופי פעולה  50 חדשנות עירונית1769000750משימות אב1703
פנים ארגוניים

הובלת תהליך פנים ארגוני לקידום מיזמים מתוך העירייה לרווחת תחרות חדשנות פנים אירגוניתעיר חכמה
התושבים

31.06.19הטמעה ויישום של שלושה מייזמים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות

קידום נושא משימות שוטפות1704
הקיימות

מנהל כספים, איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול, הפקת 2 דוחות צריכת חשמל במהלך השנהארגון ירוק ניהול ידע בארגון
מנהל כספים, איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

31.12.19פעמיים בשנה הפקה ופרסוםעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

איגוד ערים 1711000830משימות שוטפות1705
לאיכות הסביבה, 

איגוד ערים 
לאיכות הסביבה

קידום נושא  871 
הקיימות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תשלום שנתי לאיגוד ערים לאיכות הסביבה לפי חוקעיר ירוקה ומקיימת

קידום נושא משימות שוטפות1706
הקיימות

פיתוח קהילה ספורט 
ותרבות

31.12.19ממשק עם 40,000 תושבים דרך רשתות חברתיות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהפרסום ברשתות חברתיותהסברה בנושאי קיימות וחדשנות

קידום נושא משימות שוטפות1707
הקיימות

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

הטמעת חדשנות וקיימות בתכנית "עיר ידידות גיל" ושילובה בתכנית סיוע לאגף שח"ק בתכנית אסטרטגית עיר ידידות גיל
האסטרטגית לחדשנות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

31.12.19יישום כלל התכנית ל2019

הערכות לעיר 13010משימות שוטפות1708
ירוקה

קידום נושא  6 
הקיימות

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

שילוב ועידוד גמלאי העיר לצריכת פעילויות בגינות הקהילתיות וגינות סיוע לאגף שח"ק בתכנית אסטרטגית עיר ידידות גיל
מקיימות בגני הילדים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

31.12.19עליה של 10% בפעילויות

קידום נושא משימות שוטפות1709
הקיימות

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

איתור ומיפוי ממוחשב של מבני ציבור ומקומות פוטנציאלים לפעילות סיוע לאגף שח"ק בתכנית אסטרטגית עיר ידידות גיל
שאינם מבני ציבור לפי שעות פעילות והגורם המשתמש   

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

פארקים ומבנים31.12.19איתור וקיום פעילות בשני מקומות נוספים לפחות

תכנית אסטרטגית עיר קידום החינוךמשימות שוטפות1710
ידידות גיל

בניית מערך מפגשים בסגנון חדשני: בטבע, בתים חמים ושיתוף סיוע לאגף שח"ק בתכנית אסטרטגית עיר ידידות גיל
בשימוש במיבנים קיימים וגיבוש תוכנית מתאימה: א. תושבי שכ' 

האוניברסיטה, הדרים החדשה והישנה. ב. שכונת ותיקים. ג. שכונת 
אליעזר. ד. שכונת ראשונים. ה. גאולים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

31.12.19לפחות 10 משתתפים בשני מודלים

קידום נושא משימות שוטפות1711
הקיימות

תכנית אסטרטגית עיר 
ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"קפיתוח מועדוניות סבתא למען משפחות צעירותסיוע לאגף שח"ק בתכנית אסטרטגית עיר ידידות גיל
80-120

31.12.19פתיחת מועדונית אחת

קידום נושא  130 שעות נוספות1711000131משימות שכר וכ"א1712
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום עבור שעות נוספות לעובדי אגף קיימות וחדשנותתשלום שכר שוטף

קידום נושא  80 אחזקת רכב1711000141משימות שכר וכ"א1713
הקיימות

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום עבור אחזקת רכב לעובדי אגף קיימות וחדשנותתשלום אחזקת רכב 

קידום נושא  870 שכר קיימות1711000111משימות שכר וכ"א1714
הקיימות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי אגף קיימות וחדשנותתשלום שכר שוטף

קידום נושא  105 פרויקט עיר ירוקה1711000750משימות שכר וכ"א1715
הקיימות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובד אגף קיימות וחדשנותתשלום שכר שוטף

אגף קיימות וחדשנות
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רשות הספורט
הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידום הבריאות של תושבי העיר.

רשות הספורט מארגנת את כל פעילויות הספורט, בשאיפה שתושבי העיר, מבוגרים וצעירים כאחד, ישתלבו בפעילויות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי 
ובריא. הרשות מקדמת את הספורט ההישגי בעיר, של הנשים והגברים כאחד, תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם. פועלת בשיתוף אגודות הספורט 

והמורים לחינוך גופני, לשדרוג מתקני הספורט העירוניים וקידום ספורט הנשים.

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 בספורט 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.
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רשות הספורט
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

31.12.19 אחת לחודש 0-120תושבים כללישירות והסברהעדכון אתר הספורט באתר העירוני, פייסבוק, עיתונותיידוע, דיאלוג ושיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטותשיפור השירותמשימות אב1716
תכנית אסטרטגית חדשנות ויזמותמפעל המיםמשימות אב1717

עיר ידידות גיל
62-80, הגיל השלישיקרית ספיר שח"קפיתוח וקידום פרוייקט ותיקים בתנועהעידוד חדשנות בעירייה ובעיר 

80-120
תלוי תקציב מפעל המים31.12.19 אחת לשבוע  

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1718
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות
ותרבות

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כלליבתי ספרנווט למשפחותעידוד חדשנות בעירייה ובעיר 
18- ,12-18
40-62 ,40

על בסיס יתרת תקציב31.12.19 פעם בשנה 100 משתתפים 

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1719
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות
ותרבות

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםשכונותנוער צעירים וקהילהארועי ספורט בשכונותעידוד חדשנות בעירייה ובעיר 
18- ,12-18
40-62 ,40

על בסיס יתרת תקציב31.12.19 פעמיים בשנה 200 משתתפים בכל אירוע 

פרויקטים נגד 1829310751משימות אב1720
הכנסות 

פיתוח קהילה, ספורט חדשנות ויזמות 10 
ותרבות

31.12.19 פעם בשבוע 30 משתתפים 0-120תושבים כלליפארק עירוניחזות העיר, תחזוקה ותפעוליוגה בפארק - פתוח לציבורעידוד חדשנות בעירייה ובעיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 75 מגרשי כדורגל83008משימות אב1721
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

331.08.19 מגרשים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשיפוצי קיץ - שיזרוע 3 מגרשים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 מגרשי כדורגל83008משימות אב1722
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

דרישות המשטרה לעמידה בתקן הבטיחות הנדרש למגרשי כדורגל 
ומתקני ספורט

31.08.19 יישום מלא בהתאם להנחיות המשטרה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 300 מגרשי כדורגל83008משימות אב1723
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-120, תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשיפוץ בטונים, ריצוף,שרותים, נזילות באצטדיון העירוני
0-120

01.09.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 מגרשי כדורגל83008משימות אב1724
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

מתוכנן לשנת 0-12001.09.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולעבודת קרצוף הדשא במגרש המרכזי באצטדיון

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 מגרשי כדורגל83008משימות אב1725
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהמגרשי אימונים - החלפת גדרות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 20 מגרשי כדורגל83008משימות אב1726
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהגאולים- שיפוץ גדרות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 30 מגרשי כדורגל83008משימות אב1727
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסההשלמת גידור למגרש עליה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 75 מגרשי כדורגל83008משימות אב1728
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

 ווידוא מלא של סגירת תקלה על ידי המחלקה לתחזוקה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולמתן מענה לצרכים העולים בשוטף
ותפעול 

מתוכנן לשנת 31.08.192020

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמתקני ספורט83009משימות אב1729
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת רצפה ל - PVC באולמות ספורט לפיי צורך

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמתקני ספורט83009משימות אב1730
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולצביעה פנימית של האולמות

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 145 מתקני ספורט83009משימות אב1731
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12001.09.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותבדיקת מהנדס בטיחות שנתית בכל המתקנים ותיקונים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 מתקני ספורט83009משימות אב1732
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולטיפול בתאורה ובחשמל בכל המתקנים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 מתקני ספורט83009משימות אב1733
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולציפוי אקרילי למגרש על פי דחיפות - חב"ד וכו'

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 135 מתקני ספורט83009משימות אב1734
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העירמתקני כושר פתוחים לציבור

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 30 מתקני ספורט83009משימות אב1735
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולתיקון והחלפה של המזגנים באולמות הקטנים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 68 מתקני ספורט83009משימות אב1736
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12131.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולריהוט למבנים החדשים של מח' נוער במתחם האימונים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 מתקני ספורט83009משימות אב1737
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

טיפול בגדרות במגרשי הספורט הפתוחים: שמחה אסף, גוונים, 
ספורטק עירוני

מתוכנן לשנת 0-12031.12.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 מתקני ספורט83009משימות אב1738
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

מתוכנן לשנת 0-12001.09.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהבניית מחסן בדבורה עומר לאחסון ציוד ספורט מפאת חוסר מקום

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 72 מתקני ספורט83009משימות אב1739
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

מתוכנן לשנת 0-12001.09.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסההחלפת גדרות צפון + מערב במגרש עציון

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמתקני ספורט83009משימות אב1740
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

6-12, 12-18, נוער, ילדים, צעיריםמרחב עירוני- כלליהנדסהבניית מועדון ומשרדים למועדון הסיף באולם בן צבי
18-40

מתוכנן לשנת 31.12.192020

שדרוג מגרש בית תברמשימות אב1741
גיורא

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 480 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

מתוכנן לשנת 0-12031.12.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשדרוג מגרש בית גיורא - יוספטל

החלפת עמודי 83020משימות אב1742
תאורה במגרשי 

הספורט

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 200 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

31.12.19שלושים עמודי תאורה במגרשים ברחבי העיר0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפה של כ- 30 עמודי תאורה במגרשים ברחבי העיר

חיזוק והחלפה של 83021משימות אב1743
תקרות אקוסטיות 
באולמות הספורט

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

31.05.19אלון, יצחק שדה ובר לב0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסההחלפת תקרות אקוסטיות באולמות ספורט

בניית חדר כושר תברמשימות אב1744
בגלילי כצנלסון כולל 

ציוד

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 1,320 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

מתוכנן לשנת 0-12031.12.192020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהבניית חדר כושר לאגודות

שיקום אספלט תברמשימות אב1745
במגרשים ברחבי 

העיר

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 500 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר-ספורטק ירוקה, בן צבי , טניס 
בארן, חב"ד ועוד 

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב1746
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

הגדרת צרכים להכנת אצטדיון, ספורטק וחמישה מגרשי כדורגל 
לפתיחת עונה כולל שיפוצי קיץ ובקשת הצעות מחיר על פי הצורך

31.05.19סיום מיפוי צרכים ואחזקת 3 הצעות מחיר - יוני 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעול

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 7 רכישות1829200930משימות אב1747
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

100%31.07.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולרכישת חומרים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 40 תיקונים1829200420משימות אב1748
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולביצוע תיקונים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 77 חומרים1829200720משימות אב1749
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולרכישת חומרים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 55 ניקיון קבלני1098004750משימות אב1750
ותשתיות

31.12.19אחת לשבוע 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים יעודייםהוצאות שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 550 עבודות קבלניות1829200750משימות אב1751
ותשתיות

אחזקת אצטדיון, וחמישה מגרשי כדורגל לפתיחת עונה כולל 
שיפוצי קיץ

31.12.19אחת לשבוע 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעולביצוע עבודות תחזוקה ונקיון על ידי קבלנים יעודיים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 70 הוצאות שונות1829200740משימות אב1752
ותשתיות

אחזקת אצטדיון, וחמישה מגרשי כדורגל לפתיחת עונה כולל 
שיפוצי קיץ

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

31.12.19פעמיים בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, הנדסה, תחזוקה ותפעול

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1753
ותרבות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

חתימת חוזים על בסיס דמי שימוש עם: הפועל כפ"ס, בית"ר כפ"ס, 
הפועל עליה

 30.09.19 המשך חתימה ואישור חוזים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהלשכה המשפטית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1754
ותרבות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

31.08.19תהליך חידוש חוזה מול איילה זיו - יולי 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים, הנדסהחתימת חוזה מפעיל מזנון

אחזקת אולמות 1098004421משימות אב1755
ספורט

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 450 
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט, בדיקת ציוד כיבוי אש, ביקורת 
משטרה, מהנדס בטיחות, בדיקת מתקני הרמה

31.12.19אחת לשנה בכל מתקני הספורט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב1756
ותשתיות

תשתיות ומתקנים מתוחזקים ותקניים, העומדים בתקן 
הבטיחות הנדרש למתקני ספורט, וראויים לשימוש

30.08.19יולי 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולקבלת רישיון עסק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1757
ותרבות

31.12.19סיום ופירסום הקריטריונים - דצמבר 2019עמותותהכנת קריטריונים לחלוקת תמיכות לאגודות הספורטפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5,600 תמיכות בספורט1829900820משימות אב1758
ותרבות

 15.01.19 אישור והחלטה מה יהיה הסכום - ינואר 2019עמותותקביעת סכום תמיכות לאגודות ספורטפעילות ספורט ענפה בעיר

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1759
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

 22.11.19 פעם בשנה12-18נוערבתי ספרחינוךטקס חלוקת מילגות לספורטאים מצטייניםפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 240 מרוץ כפר סבא1829311750משימות אב1760
ותרבות

 09.03.19 משתתפים במרוץ 9,000 אנשים0-120תושבים כלליבתי ספרחינוך, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ כפר סבאפעילות ספורט ענפה בעיר

הוצאות מרוץ כפר 1829311751משימות אב1761
סבא מותנה הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 288 
ותרבות

מכירה של 894 כרטיסים תחרותי, 5933 עממי. הכנסות של 0-120תושבים כלליבתי ספרחינוך, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ כפר סבאפעילות ספורט ענפה בעיר
165,304 ₪ ממכירת כרטיסים ו - 107,3470 ₪ מחסויות

 31.12.19 

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שכר אירועי ספורט 1829310210משימות אב1762
זמניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 114 
ותרבות

0-12031.12.19תושבים כלליבתי ספרחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ כפר סבאפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 210 מרוץ לילה1829313750משימות אב1763
ותרבות

06.06.19השתתפות של 2,300 רצים0-120תושבים כלליבתי ספרחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ לילהפעילות ספורט ענפה בעיר

הוצאות מרוץ לילה 1829310750משימות אב1764
מותנה הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 110 
ותרבות

0-12006.06.19תושבים כלליבתי ספרחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ לילהפעילות ספורט ענפה בעיר

שכר אירועי ספורט 1829310210משימות אב1765
זמניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 30 
ותרבות

 06.06.19 0-120תושבים כלליבתי ספרחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמרוץ לילהפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 150 מפעל המיםמשימות אב1766
ותרבות

לא אושר תקציב ממפעל המים כפי שהיה  29-30.05.19 השתתפות של כ - 647 שחקנים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותקיום ותפעול אירוע סטריטבולפעילות ספורט ענפה בעיר
ב- 2018 

הוצאות מאמנט 1829310781משימות אב1767
מותנה הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 150 
ותרבות

18-40, נשיםמרחב עירוני- כלליעמותותליגת כדורשת אמהותפעילות ספורט ענפה בעיר
40-62

 1.11.19 השתתפות של  412 אמהות והכנסות של 159,555 ש"ח

פרוייקט מאמאנט/1829310781משימות אב1768
כדורשת

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 45 
ותרבות

18-40, נשיםמרחב עירוני- כלליעמותותליגת כדורשת אמהותפעילות ספורט ענפה בעיר
40-63

 1.11.19 השתתפות של  412 אמהות והכנסות של 159,555 ש"ח

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1769
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 40 
ותרבות

 29.05.19 כ - 1700 משתתפים. ב - 6 מוקדים ברחבי העיר12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהיום ספורט עממי בינלאומיפעילות ספורט ענפה בעיר

פרויקטים מותנה 1829310751משימות אב1770
הכנסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 9 
ותרבות

 30.12.19 מכירת 284 כרטיסים ו 5,680- ש"ח הכנסות0-3, 3-6הגיל הרךמרחב עירוני- כלליחינוךיום ספורט לגיל הרך פעילות ספורט ענפה בעיר

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1771
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

 30.12.19 מכירת 284 כרטיסים ו 5,680- ש"ח הכנסות0-3, 3-6הגיל הרךמרחב עירוני- כלליחינוךיום ספורט לגיל הרך פעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 45 מתגלגלים1829314750משימות אב1772
ותרבות

 12.04.19 כ - 572 משתתפים   8,580 ₪ הכנסות מחסויות 10,000 ₪ 0-120תושבים כלליפארק עירוניחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמסע אופנייםפעילות ספורט ענפה בעיר

הוצאות  מתגלגלים 1829314751משימות אב1773
מותנה הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 20 
ותרבות

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה  0-12030.12.19תושבים כלליפארק עירוניחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמסע אופנייםפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 שונות ספורט182300780משימות אב1774
ותרבות

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה . נלקח 0-12130.12.19תושבים כלליפארק עירוניחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמסע אופנייםפעילות ספורט ענפה בעיר
משונות ספורט מאחר ולא היה תקציב 

ממפעל המים כפי שהיה ב 2018 
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 שכר זמניים1829300210משימות אב1775

ותרבות
 אותה משימה סעיף תקציבי שונה  0-12030.12.19תושבים כלליפארק עירוניחינוך, עמותות, בטחון, חירום ובטיחותמסע אופנייםפעילות ספורט ענפה בעיר

אירועים קטנים 1829310783משימות אב1776
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה   14.12.19 98 משתתפים, 1960 ₪ הכנסות, ו10 אלף ₪ מחסויות0-120תושבים כלליעסקיםאירוע ספינינגפעילות ספורט ענפה בעיר

תקציב מותנה 1829321750משימות אב1777
ממשלה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה   14.12.19 98 משתתפים, 1960 ₪ הכנסות, ו10 אלף ₪ מחסויות0-120תושבים כלליעסקיםאירוע ספינינגפעילות ספורט ענפה בעיר

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 20 מפעל המיםמשימות אב1778
ותרבות

 מחכים לתשובה ממפעל המים כפי שהיה  14.12.19 0-121תושבים כלליעסקיםאירוע ספינינגפעילות ספורט ענפה בעיר
בשנת 2018. במידה ולא נקבל תשובה 

החודש או תקציב עירוני, נאלץ לבטל את 
האירוע 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1779
ותרבות

31.05.19כ - 200 משתתפים6-12, 12-18ילדים, נוערתחרות ארצית התעמלות אומנותיתפעילות ספורט ענפה בעיר

פרויקטים מותנה 1829310751משימות אב1780
הכנסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 20 
ותרבות

כ - 500 משתתפים. הכנסות ממנהל הספורט 25,0000 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךיום הליכה עולמי - בבתי הספר ובפארק העירוניפעילות ספורט ענפה בעיר
ש"ח

 גם הפארק העירוני בשיתוף פעלוה 26.10.19

התאחדות ספורט 1829300750משימות אב1781
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

01.03.19השתתפות 15 בתי ספר12-18נוערבתי ספרחינוךאליפות טניס יסודי וחטיבותפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1782
ותרבות

 ממתינים לתשובה של מחלקת בריאות 1631.12.19 בתי ספר12-18, 6-12נוער, ילדיםבתי ספרעמותותהרצאות תזונה במסגרת פרויקט זוזו בבתי הספרפעילות ספורט ענפה בעיר
וחוסן עירוני 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1783
ותרבות

קביעת תעריפי חוגים, בניית מערכת פעילות במרכזי הספורט, הכנת פעילות ספורט ענפה בעיר
תקציב לפי מרכזים

100%31.08.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 12-18נוערנוער צעירים וקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1784
ותרבות

31.08.19מנהל כספיםאישור תקציב חוגים עירונים-גזברפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1785
ותרבות

חתימה על הסכמים יזמים ואגודות ספורט+ ביטוח +דמי שימוש, פעילות ספורט ענפה בעיר
החתמה על חוזי עבודה

31.08.19עסקים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1786
ותרבות

31.08.19הכנת נתונים למרכז מידעפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1787
ותרבות

חיזוק שיתופי פעולה  עם כל אגודות הספורט בעיר על ידי קיום עידוד של פעילויות ספורט לכלל תושבי העיר
פעילויות משותפות

 קיים שיתוף פעולה עם 19 אגודות, מתקיימות  בחופשת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר
פסח והרצאה ב-14.4 לספורטאיות בנושא העצמת מנהיגות 

וערכים בספורט מכל האגודות ספורט והשתתפות של 
אגודות הספורט באירועי ספורט

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1788
ותרבות

פתיחת שתי פעילויות לאוכלוסיה המבוגרת בבית ספיר, 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קהרחבת ההשקעה בפעילויות הספורט העממי בכפר סבאעידוד של הספורט העממי בעיר
קבוצת הליכה בפארק העירוני, קבוצת יוגה במחיר מסובסד 

בפארק העירוני וקיום 45 אירועי ספורט עממי

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1789
ותרבות

הקמת מתחם כושר חדש בספורטק העירוני, ותחזוק ושימור ב14 עידוד של פעילויות ספורט לכלל תושבי העיר
מתקני כושר ציבוריים

31.12.19הקמת המתחם כושר0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, אחר, הנדסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1790
ותרבות

 30.06.19 אחת לשנה0-120תושבים כלליהכנת תוכנית השיווק, הכנת חוברת חוגים, פרסום והפצהפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1791
ותרבות

 30.09.19 אחת לשנה 12-18, 6-12ילדים, נוערבתי ספרחינוךקיום יריד חוגים בבתי הספרפעילות ספורט ענפה בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1792
ותרבות

 31.08.19 ציוד ספורט- אחת לשנה, חומרי ניקיון אחת לרבעוןעובדי עירייההכנת תוכנית הצטיידות, הזמנת ציוד ספורט, הזמנת חומרי ניקיוןנגישות בשירות

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1793
ותרבות

פרסום הצהרת הנגישות, הסדרי הנגישות ופרטי רכז הנגישות במחלקה נגישות בשירות
ובמבני ומתחמי הספורט בעיר

 31.12.19  לאורך כל השנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה

פיתוח קהילה, ספורט משימות אב1794
ותרבות

פרסום הצהרת הנגישות, הסדרי הנגישות ופרטי רכז הנגישות במחלקה הטמעת תחום הנגישות בעבודה השוטפת
ובמבני ומתחמי הספורט בעיר

31.12.19אחת לשנה0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה, תכנון אסטרטגי ושיתופיות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1795
ותרבות

 31.12.19 אחת לשנה0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברה, תכנון אסטרטגי ושיתופיותהטמעת נהלי עבודה בנושא נגישות חוגים ופעילויות פנאי, ואירועיםנגישות בשירות

משימות 1796
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

 28.09.19 כ - 350 משתתפים3-6, 6-12ילדיםטריאתלון ילדיםפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1797
שוטפות

פרויקטים מותנה 1829310751
הכנסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

18-40, הוריםליגת באבארגל להורים פעילות ספורט ענפה בעיר
40-62

10.02.19כ - 132 משתתפים, 12 קבוצות ו - 9,000 ש"ח הכנסות

משימות 1798
שוטפות

אירועים קטנים 1829310783
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 7 
ותרבות

18-40, הוריםליגת באבארגל להורים פעילות ספורט ענפה בעיר
40-62

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה  10.02.19

משימות 1799
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 26 שכר זמניים1829300210
ותרבות

18-40, הוריםליגת באבארגל להורים פעילות ספורט ענפה בעיר
40-63

 אותה משימה סעיף תקציבי שונה  10.02.19

משימות 1800
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

 אין מספיק היענות לאירוע 6001.02.19 משתתפים0-120תושבים כלליאליפוטניספעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1801
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 200 פסטיבל ספורט1823912750
ותרבות

04.07.19כ - 4,000 משתתפים . 17,625 ש"ח הכנסות 1,175 כרטיסים0-120תושבים כללינוער צעירים וקהילההפעלת פסטיבל ספורט עממיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1802
שוטפות

הוצאות  פסטיבל 1829312751
ספורט מותנה 

הכנסות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 20 
ותרבות

04.07.19כ - 4,000 משתתפים . 17,625 ש"ח הכנסות 1,175 כרטיסים0-120תושבים כללינוער צעירים וקהילההפעלת פסטיבל ספורט עממיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1803
שוטפות

שכר אירועי ספורט 1829310210
זמניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 36 
ותרבות

 04.07.19 כ - 4,000 משתתפים . 17,625 ש"ח הכנסות 1,175 כרטיסים0-120תושבים כללינוער צעירים וקהילההפעלת פסטיבל ספורט עממיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1804
שוטפות

אירועים קטנים 1829310783
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

 05.07.19 כ - 100 משתתפים0-120תושבים כלליהפנינג קליעהפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1805
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 אתלטיקה קלה1829317750
ותרבות

 31.05.19 כ - 80 משתתפים0-120תושבים כלליתחרות א"ק שבועותפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1806
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 200 פרויקט זוזו1829315750
ותרבות

31.12.19בבתי ספר יסודיים- שכבה אחת12-18נוערבתי ספרחינוך"פרוייקט "זוזו"פעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1807
שוטפות

אירועים קטנים 1829310783
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 9 
ותרבות

 31.12.19 כ - 15 משתתפים40-62מבוגריםמרכז העירכפר סבא בתנועה - קבוצת הליכה במרכז העירפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1808
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

 31.12.19 כ 60- משתתפים40-62מבוגריםמרחב עירוני- כלליעסקיםכפר סבא בתנועה - קבוצת ריצה בשיתוף עם מועדון greatshapeפעילות ספורט ענפה בעיר

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 1809
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 
ותרבות

04.12.19כ - 200 משתתפיםתושבים כללימרחב עירוני- כלליאירועי חנוכה פעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1810
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 
ותרבות

 16.04.19 כ - 200 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהאירועי פסחפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1811
שוטפות

תקציב מותנה 1829321750
ממשלה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 7 
ותרבות

23.05.19כ 160- משתתפים6-12ילדיםעמותותאולימפיאדת ילדים ה-10פעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1812
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 תקציב מפעל המים
ותרבות

 מחכים לתשובה ממפעל המים כפי שהיה  30.09.19 כ - 200 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהפעילות קיץ בכדורגל בבתי הנוערפעילות ספורט ענפה בעיר
בשנת 2018. במידה ולא נקבל תשובה 

החודש או תקציב עירוני, נאלץ לבטל את 
האירוע 

משימות 1813
שוטפות

אירועים קטנים 1829310783
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

מבוגרים, הגיל מרחב עירוני- כלליעמותותאליפות ארצית בפטאנקפעילות ספורט ענפה בעיר
השלישי

62- ,40-62
80-120 ,80

 31.05.19 כ - 100 משתתפים

משימות 1814
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 12 כרטיסים למשחקים1829900760
ותרבות

 31.12.19 אחת לשנה 12-18נוערשכונותעמותותרכישת כרטיסים לנוער בשכונות למשחקי כדורגלפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1815
שוטפות

הוצאות שונות 1829300780
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 55 
ותרבות

1,60030.09.19 ילדים6-12ילדיםבתי ספרחינוךפרוייקט שחיה לכיתות ד'פעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1816
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 125 פרוייקט קפלן1829300782
ותרבות

31.12.19כ - 203 פעילים6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךפרויקט כדורגל קפלןפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1817
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 50 אתלטיקה קלה1829317750
ותרבות

30.06.19כ - 128 פעילים6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוךמועדון אתלטיקה קלההפעלת פרוייקטים מיוחדים

משימות 1818
שוטפות

פרויקטים נגד 1829310751
הכנסות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 9 
ותרבות

 30.06.19 מרחב עירוני- כלליהפעלת פרויקטים מיוחדיםפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1819
שוטפות

הוצאות שונות 1829300780
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

 30.06.19 כ - 100 משתתפים12-18נוערנוער צעירים וקהילהליגת קט רגל לנוער משחק הוגןפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1820
שוטפות

פרוייקט ערכים 1829320751
בספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 
ותרבות

 30.06.19 כ - 150 משתתפים12-18נוערמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולפרוייקט ערכים בספורט במועדון בית"רפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1821
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 112 נבחרות על בתיכונים1829900780
ותרבות

 30.06.19 כ - 100 משתתפים12-18נוערבתי ספרחינוךהפעלת מגמות כדורסל וכדורעףפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1822
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

 27.02.19 כ - 200 משתתפים6-12ילדיםבתי ספרעמותותאליפות כדורסל יסודיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1823
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 2 
ותרבות

 28.02.19 כ - 100 משתתפים6-12ילדיםבתי ספרהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולאליפות כדורעף יסודיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1824
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 5 
ותרבות

14.03.19כ - 130 משתתפים12-18נוערבתי ספרחינוךאליפות א"ק יסודי פעילות ספורט ענפה בעיר

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 1825
שוטפות

התאחדות ספורט 1829300750
בית ספרית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 
ותרבות

07.01.19כ - 200 משתתפים12-18נוערבתי ספרחינוךאליפות קטרגל יסודיפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1826
שוטפות

אירועים קטנים 1829310783
ובינוניים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3 
ותרבות

מבוגרים, הגיל מרחב עירוני- כלליפרוייקט פטאנקפעילות ספורט ענפה בעיר
השלישי

62- ,40-62
80-120 ,80

6031.12.19 משפתתפים

משימות 1827
שוטפות

הוצאות שונות 1829300780
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 9 
ותרבות

31.12.19כ - 30 פעיליםשכונות shape park  כפר סבא בתנועה קבוצת הליכה   פעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1828
שוטפות

פרויקטים נגד 182310751
הכנסות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

18-40, נשיםמרחב עירוני- כללימזנקות להצלחהפעילות ספורט ענפה בעיר
40-62

 אין מספיק היענות לפעילות 100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 

משימות 1829
שוטפות

תקציב מותנה 
ממשלה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 15 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 12-18נוערבתי ספרגבולות שקופים - חשיפת בני נוער לפעילות גופנית לכסאות גלגליםפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1830
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 61 כלים מכשירים וציוד1829300740
ותרבות

גביית כספים עבור שמירה ואבטחה לשם העברתם לחברת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםתפעול שוטף של מרכזי הספורטמתקני ספורט מתוחזקים ונקיים
השמירה 60,000 ש"ח

31.08.19

משימות 1831
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 83 ביטוח אצטדיון1829200440
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום עבור ביטוח איצטדיון עירונימתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1832
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 150 חשמל1829200760
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום חשמל של איצטדיון מתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1833
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 50 נקיון קבלני מגרשים1098004751
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםנקיון קבלני של מגרשי ספורטמתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1834
שוטפות

רכישות מיוחדות 1098004930
מנהלה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 12 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםרכישות ציוד תחזוקה לרשות הספורטמתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1835
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 רכישות מיוחדות1829100930
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםרכישות שוטפות לאולמות הספורטמתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1836
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 50 חשמל1829320760
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום חשמל עבור אולמות ספורטמתקני ספורט מתוחזקים ונקיים

משימות 1837
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 הוצאות שונות1829320780
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםרכישת ציוד וחומריםפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1838
שוטפות

תקציב אגודות 1829900781
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 180 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםמצ'ינג עירוני לאגודות של התאחדות הספורטפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות 1839
שוטפות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 193 פרחי ספורט1829900782
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםתקציב מנהל הספורט לאגודות הספורטפעילות ספורט ענפה בעיר

משימות שכר 1840
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 150 שעות נוספות1098004130
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי אולמות ספורטתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1841
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 310 אחזקת רכב עובדים1098004140
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי אולמות ספורטתשלום אחזקת רכב

רשות הספורט
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות שכר 1842
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 60 שעות נוספות1829200130
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי איצטדיון עירוניתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1843
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 50 אחזקת רכב עובדים1829200140
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי איצטדיון עירוניתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 1844
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 75 שעות נוספות1829300130
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות למדריכים ורכזים קבועיםתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1845
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 130 שעות נוספות1829100130
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מנהלה רשות הספורטתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1846
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 68 אחזקת רכב עובדים1829100140
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מנהלה רשות הספורטתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 1847
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 85 שכר זמניים1829300210
ותרבות

100%30.09.19 שימוש בתקציב ללא חריגה 6-12ילדיםבתי ספרחינוךתשלום שכר מורים זמניים פרוייקט שחיה לכיתות ד'תשלום שכר שוטף

משימות שכר 1848
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 293 שכר זמניים1829300210
ותרבות

 30.06.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר למאמני אתלטיקה קלהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1849
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 19 שכר זמניים1829300210
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים - פרוייקט "זוזותשלום שכר שוטף

משימות שכר 1850
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 1,170 משכורת מנהלה1829100110
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר עובדי מנהלה רשות הספורטתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1851
וכ"א

שכר אחזקה אולמות 1098004110
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 3,815 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר מנהלי ועובדי אולמות ספורטתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1852
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 300 משכורת איצטדיון1829200110
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר עובדי אצטדיון עירוניתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1853
וכ"א

פעולות ספורט 1829300110
השכר הקובע

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 740 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר למדריכים ורכזים קבועיםתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1854
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 52 אחזקת רכב עובדים1829300140
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום אחזקת רכב למדריכים ורכזים קבועיםתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 1855
וכ"א

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 4 שכר1829310110
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שכר למדריכים, אירועים ופרוייקטיםתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1856
וכ"א

שעות נוספות אירועי 1829310130
ספורט

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 14 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי הרשות באירועיםתשלום שכר שוטף

משימות שכר 1857
וכ"א

קבלן נקיון וגינון 1829320750
ספורטק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 135 
ותרבות

100%31.12.19 שימוש בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום עבור עבודות נקיון וגינון בספורטקתשלום שכר שוטף

רשות הספורט
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אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
עובדי אגף שח"ק מהווים כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי של תושבי העיר הזקוקים 
לסיוע אישי, ייעוץ, ומניעה. מתן שירותים מגוון כמענה לבעיות אישיות וחברתיות ולהתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של 
היחיד ומשפחתו בקהילה. שירותי הרווחה בעיר שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחום אחריותם על ידי קביעת אסטרטגיה 

טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על מניעה וטיפול. 

עובדי האגף הינם בעלי מחויבות לשירות  זמין ומיטבי בעתות שיגרה וחרום. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית, 
על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה. עובדי האגף יוזמים מענים חדשניים וייחודים, ופועלים ללא לאות לקידום ולפיתוח 

שרותי הרווחה בעיר בהתאם לצרכים המשותפים קבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות.
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אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב1858
עיר ידידות גיל

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, 
מותאם ובזמן אמת

קיום אירוע שמטרתו לחשוף את הציבור לטיוטת האב לאזרחים 
הוותיקים

31.12.19חשיפת הפרוייקט לציבור0-120הגיל השלישימרחב עירוני- כללישירות והסברה

תכנית אסטרטגית חדשנות ויזמותמשימות אב1859
עיר ידידות גיל

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר  - זיהוי אתגר עירוני ומתן 
מענה ופתרון חדשני/יזמי

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותבניה תכנון וניהול תוכנית "עיר ידידות גיל"
80-120

31.12.19יישום כלל התכנית ל2019

העצמת עובדים משימות אב1860
ופיתוח מנהלים

31.12.19נוכחות בימי הפעילות של 70% מעובדי האגףעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכהפיתוח רווחת העובד - פעילות גיבוש ופעילות העצמהקיום שתי פעילויות בשנה לרווחת העובד

קידום ושיפור תפקודי המשפחה - פרוייקט "נושמים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1861
לרווחה"

מימון מלא של משרד הרווחה כולל כ"א 31.12.19מענה ל ל50 משפחות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה  פיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני ובהדרה
מוקצה לפרוייקט

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין - הפעלת סמכויות חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1862
על פי חוק

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה קביעת זמני שהות על פי צרכי הילדים
18- ,12-18
40-62 ,40

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - הכרת משרד חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1863
הרווחה במטופל

3-6, 6-12, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה יצירת קשר עם המשפחה, איסוף מידע וליווי
18- ,12-18

 ,40-62 ,40
0-3

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - הכרת משרד חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1864
הרווחה במטופל

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הובלת התהליך לקבלת הכרה של משרד הרווחה

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - תמיכה וייעוץ חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1865
למשפחות

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה פגישות פרטניות עם המשפחות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - תמיכה וייעוץ חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1866
למשפחות

31.12.19שתי קבוצות בשנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הקמת קבוצות תמיכה למשפחות

נכים טיפול בקהילה 1846700840משימות אב1867
תמיכות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - מתן מענים חוסן עירונישיפור השירות 800 
וסידור במסגרות בקהילה

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השמה למרכז יום שיקומי לילדים עד גיל 3
הגיל הרך

31.12.19המשך מתן שירות0-3

סדור במוסדות 1845100840משימות אב1868
לאנשים עם מוגבלות 

שכלית

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - מתן מענים חוסן עירונישיפור השירות 27,400 
וסידור במסגרות בקהילה

12-18, -18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הוסטלים לילדים בני נוער ובוגרים
40-62 ,40

31.12.19שילוב במסגרות  חוץ ביתיות  בהתאם לצורך

שירותים תומכים 1845300840משימות אב1869
לאנשים עם מוגבלות 

שכלית

הפעלת סביבה תומכת לצורך מתן טיפול ומענה לאוכלוסיה חוסן עירונישיפור השירות 900 
עם עיכוב שכלי והתפתחותי

מגורים בקהילה תוך מתן מגוון שירותים לשמירה על איכות חיים 
עצמאית

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 
40-62

31.12.19כ10 אנשים עם מוגבלות

שירותים תומכים 1845300840משימות אב1870
לאנשים עם מוגבלות 

שכלית

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם עיכוב שכלי והתפתחותי חוסן עירונישיפור השירות
ואוכלוסיית הנכים - מתן כלים להשתלבות בקהילה

31.12.19כ15 פעילויות בשנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מתן הדרכות, חוגים פעילויות וטיפולים לאנשים עם מוגבלות שכלית

הנהלת האגף
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם עיכוב שכלי והתפתחותי חוסן עירונישיפור השירות 550 שיקום נכים בקהילה1846800840משימות אב1871
ואוכלוסיית הנכים - מתן כלים להשתלבות בקהילה

31.12.19ביצוע בהתאם לצורך0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפניה ושילוב במרכזים לנכים קשים 

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם עיכוב שכלי והתפתחותי חוסן עירונישיפור השירותשיקום נכים בקהילה1846800840משימות אב1872
ואוכלוסיית הנכים - סיוע בשילוב במסגרות חברתיות

31.12.19ביצוע בהתאם לצורך0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפניה ושילוב במרכזים לנפגעי ראש

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות -  מתן מענים חוסן עירונישיפור השירות 9,100 נכים בפנימיות1846500840משימות אב1873
וסידור במסגרות מוסדיות

31.12.19שילוב בהתאם לצורך העולה0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מסגרת מוסדית לנכים

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - מתן מענים חוסן עירונישיפור השירות 620 נכים במסגרות יום1846600840משימות אב1874
וסידור במסגרות בקהילה

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מסגרות יום לילד המוגבל
ילדים

31.12.19שילוב ילד על פי צרכיו במסגרות הקהילה 3-6, 6-12

מתן טיפול ומענה  לאוכלוסייה עם מוגבלויות - שיקום חוסן עירונישיפור השירותנכים במסגרות יום1846600840משימות אב1875
תעסוקתי

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפעלת פרוייקט תעסוקה נתמכת
40-62

31.12.19כ - 20 משוקמים

נכים טיפול בקהילה 1846700840משימות אב1876
תמיכות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיית הנכים - הפעלת תכנית קהילה חוסן עירונישיפור השירות
תומכת לאוכלוסיה נכים

מגורים בקהילה תוך מתן מגוון שירותים לשמירה על איכות חיים 
עצמאית, מגורים בקהילה תוך מתן מגוון שירותים לשמירה על איכות 

חיים עצמאית

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 
40-62

4031.12.19 נכים

נכים טיפול בקהילה 1846700840משימות אב1877
תמיכות

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תעסוקה מוגנת ומסגרת יום לנכיםמתן טיפול ומענה לאוכלוסיית הנכים - שיקום תעסוקתיחוסן עירונישיפור השירות
40-62

31.12.19שילוב נכים בתעשיה המוגנת

נכים טיפול בקהילה 1846700840משימות אב1878
תמיכות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיית עם צרכים מיוחדים - תמיכה חוסן עירונישיפור השירות
למשפחות

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה נופשונים במהלך השנה 
הורים

31.12.19עשרות נופשונים על פי פניית ההורים0-120

עוורים מפעלי 1846400840משימות אב1879
תעסוקה

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפניה למפעלי תעסוקה לעיווריםמתן טיפול ומענה לאוכלוסיית העיוורים - שירום תעסוקתיחוסן עירונישיפור השירות 120 
40-62

31.12.19הפניה בהתאם לדרישה בשטח

נכים טיפול בקהילה 1846700840משימות אב1880
תמיכות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיית העיוורים - הפעלת מועדון חוסן עירונישיפור השירות
חברתי לעיוורים

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה קיום מפגשים אחת לחודש לאוכלוסיית העיוורים
40-62

31.12.19כ30 משתתפים

טיפול בעיוור 1846300840משימות אב1881
בקהילה

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיית העיוורים - מתן כלים חוסן עירונישיפור השירות 170 
להשתלבות בקהילה

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מתן הדרכות דרך לעיוורים
40-62

31.12.19שילוב בהתאם לצורך העולה

31.12.19פירסום באתר העירוני0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישירות והסברהפרסום מערך התמיכה המסופק לאנשים עם מוגבלותנגישות בשירות העירייה - הערכות אגף שח"קחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1882
שיפור השרות בנושא פרט ומשפחה - התייעלות בניהול ניהול ידע בארגוןהטמעת טכנולוגיה 142 מערכת מידע רווחה1841300751משימות אב1883

הטיפול באמצעות תיק ממוחשב
EPR 31.12.19הטמעת תכנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעהטמעת התכנה באגף

משימות 1884
שוטפות

הפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכון -  הפעלת שיפור השירות 12 מפתנים ביטוח1847400440
מפתן

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות12-18נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תשלום ביטוח מבנה מפתן

משימות 1885
שוטפות

מתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות - מתן מענים שיפור השירות 66  ביטוח מסגרות יום1845200440
וסידור במסגרות בקהילה

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביטוח מבנים

משימות 1886
שוטפות

שירותים תומכים 1845300842
לאנשים עם מוגבלות 

שכלית

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הסעות להוסטלים ופעילויותמתן טיפול ומענה לאוכלוסייה עם מוגבלויות שיפור השירות 400 

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 1887
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  30 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייההחלפת מזגנים לפי הצורך

משימות 1888
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  50 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייההצטיידות מבנים שונים: מועדוני גמלאים ומטה

משימות 1889
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  140 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהשיפוץ מועדונית בית גיורא

משימות 1890
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  50 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהשיפוץ וצביעת פנים במבנים רווחה

משימות 1891
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  100 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

תכנון וביצוע לפי מיפוי צרכים שבוצע הכולל; מועדון עליה, יוספטל, 
סירקין, השרון, הירוקה

בהתאם ליתרה תקציבית31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייה

משימות 1892
שוטפות

מוסדות רוווחה 91001
ומתקנים

שיפוץ, בינוי  30 
ותשתיות

יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים - 
התאמת מבנים לפעילות

הצטיידות מחשבים, סורקים, מדפסות ומקרנים: כללי, מועדון סירקין 
ומבנה הכרמל 

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייה

משימות 1893
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום ביטוח מבניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 9 מנהל הרווחה ביטוח1841000440

משימות 1894
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום חשבונות חשמל מבני רווחהיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 200 חשמל1841300430

משימות 1895
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום ביטוח מבניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 9 מנהל הרווחה ביטוח1841000440

משימות 1896
שוטפות

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 7 רהוט ואחזקתו 1841300450
ותשתיות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתיקון ריהוט משרדי והחלפה על בסיס בלאייצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

משימות 1897
שוטפות

מיגון בלשכות 1841300780
שמירה

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום עבור שמירה במבני הרווחה השוניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 510 

משימות 1898
שוטפות

הוצאות שונות 1841300781
רווחה

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהרכישת חומרי ניקוי וכיבוד למשרדי הרווחה השוניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 45 

משימות 1899
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהרכישת חומרי ניקוי וכיבוד למשרדי הרווחה השוניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 7 רכשיות מיוחדות1841300930

משימות 1900
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום ביטוח מבניםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים 25 ביטוח1841342440

משימות שכר 1901
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השתתפות בתשלום עבור מטפל אישי לנכים קשים בקהילהתשלום שכר שוטףשיפור השירותשיקום נכים בקהילה1846800840

משימות שכר 1902
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום שכר עובדים סוציאליים המטפלים בעוליםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 190 שכר קליטת עליה1849000110

משימות שכר 1903
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום שכר עו"ס נערות ועו"ס צעירים )ית"ד(תשלום שכר שוטףשיפור השירות 460 שכר נערה במצוקה1847100110

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות שכר 1904
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום עבור שעות נוספות עו"ס נערותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 3 שעות נוספות1847100130

משימות שכר 1905
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום עבור אחזקת רכב עו"ס נערותתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 18 אחזקת רכב עובדים1847100140

משימות שכר 1906
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום שכר עובדות "המשקם"תשלום שכר שוטףשיפור השירות 100 עבודות קבלניות1846710750

משימות שכר 1907
וכ"א

שכר פעולות 1843500110
קהילתיות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום שכר עובדי מועדוניות לילדיםתשלום שכר שוטףשיפור השירות

משימות שכר 1908
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום עבור שעות נוספות עובדי מועדוניות לילדיםתשלום שכר שוטףשיפור השירותשעות נוספות1843500130

משימות שכר 1909
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום שכר עובדים זמניים במועדוניות לילדיםתשלום שכר שוטףשיפור השירותזמניים1843500210

משימות שכר 1910
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום עבור שעות נוספות עובדים סוציאלים המטפלים בעוליםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 30 שעות נוספות1849000130

משימות שכר 1911
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמשרדי ממשלה תשלום אחזקת רכב עובדים סוציאליים המטפלים בעוליםתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 36 אחזקת רכב עובדים1849000140

משימות שכר 1912
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שכר עובדי מטה אגף שח"קתשלום שכר שוטף 13,865 שכר עובדים1841000110

משימות שכר 1913
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שעות נוספות עובדי הרווחהתשלום שכר שוטף 970 שעות נוספות1841000130

משימות שכר 1914
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי הרווחהתשלום אחזקת רכב 1,010 אחזקת רכב עובדים1841000140

משימות שכר 1915
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שכר עובדים זמניים ברווחהתשלום שכר שוטף 343 זמניים1841000210

עולים שירותים 1849000840משימות אב1916
שונים

מימון מלא של משרד הרווחה כולל כ"א 31.12.19מענה ל ל50 משפחות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה סידור לקוחות במסגרות מעונות יוםקידום ושיפור תיפקודי המשפחה חוסן עירונישיפור השירות 1,050 
מוקצה לפרוייקט

משפחות במצוקה 1842200840משימות אב1917
בקהילה

31.12.19בניית תוכנית טיפול עם כל משפחה בהתאם לצורך0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאבחון ובחינת מעניםקידום ושיפור תיפקודי המשפחה -תכנית טיפולית מתאימהחוסן עירונישיפור השירות 366 

800031.12.19 לקוחות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעבניית מעגל התערבות בצורה ממוחשבת על פי יעדים ותוצאות רצויותקידום ושיפור תיפקודי המשפחה -תכנית טיפולית מתאימהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1918
31.12.19המשך יישום לאורך השנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מתן סיוע חומרי על פי קריטריוני משרד הרווחהקידום ושיפור תיפקודי המשפחה -תכנית טיפולית מתאימהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1919

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(

שירותים חברתיים קהילתיים
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימתן סיוע חומרי על פי קריטריוני האגףקידום ושיפור תיפקודי המשפחה -תכנית טיפולית מתאימהחוסן עירונישיפור השירות 10 רווחת הפרט1842200841משימות אב1920
קידום ושיפור תיפקודי המשפחה - ילד ונוער -הובלת ועדה חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1921

לתכנון תכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף גורמי 
הקהילה

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כלליבניית תכנית אישית על פי צורך לילדים ונוער
12-18

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

קידום ושיפור תיפקודי המשפחה - ילד ונוער -שילוב ילדים חוסן עירונישיפור השירות 800 טיפול בילד בקהילה1843500840משימות אב1922
במועדוניות

עד גיל 31.12.1917הפעלת המועדוניות לאורך השנה6-12, 12-18ילדיםשכונותבתי ספרהפעלת 3 מועדוניות לבית הספר יסודי ושילוב ילדים מועדונית קדימה 

קידום ושיפור תיפקודי המשפחה -שילוב ילדים בנתיבים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1923
לגיל הרך

31.12.19בשנה כ20 נפשות0-3, 3-6הגיל הרך, ילדיםשכונותבתי ספרהקמת והפעלת נתיבים להורות לגיל הרך 

מימון ילדים במסגרת 1843500841משימות אב1924
שהייה אחה"צ

31.12.19כ15 ילדים בשנה 3-6, 6-12ילדיםמרחב עירוני- כלליבתי ספרשילוב ילדים בצהרונים בעירקידום ושיפור תיפקודי המשפחה חוסן עירונישיפור השירות 50 

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה טיפולים לילדים שנפגעו מיניתטיפול בפגיעות מיניותחוסן עירונישיפור השירות 135 טיפול בילד בקהילה1843500840משימות אב1925
12-18

31.12.19טיפול מלא בילדים ובהתאם לצורך העולה מהשטח 

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפניית ילדים למשפחות אומנהסידור חוץ ביתיחוסן עירונישיפור השירות 500 טיפול בילד בקהילה1843500840משימות אב1926
12-18

31.12.19בהתאם לצורך

אחזקת ילדים 1843800840משימות אב1927
בפנימיות

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפניית ילדים לפנימיות ופנימיות יוםסידור חוץ ביתיחוסן עירונישיפור השירות 8,950 
12-18

9031.12.19 ילדים

אחזקת ילדים 1843900840משימות אב1928
במעונות יום

שילוב ילדים עד גיל 3 על פי קריטריוני חוק )חוק פעוטות בסיכון( שילוב ילדים במעונותחוסן עירונישיפור השירות 1,100 
במעונות יום

4031.12.19 ילדים0-3הגיל הרךמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 

18-40, הוריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מתן כלים לשיפור התפקוד ההורי הדרכה הוריתחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1929
40-62

31.12.19שיפור התפקוד ההורי )טיפול פרטני וקבוצתי(

טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה על פי החוקים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1930
השונים - הפעלת חדר מצב  - מוקד לקבלת פניות מגורמים 

שונים בקהילה 

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה קבלת פניות על ילדים ונוער בסיכון, תיעדוף המקרה ומתן מענה
12-18

31.12.19זמינות גבוהה ומענה מיידי

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה טיפול בדיווחים על פי חוק חסרי ישעהתערבות וסיוע של עו"ס לחוק נוערחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1931
12-18

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה כוננות עו"ס חוק הנוער לאחר שעות עבודה, סופ"ש וחגיםהתערבות וסיוע של עו"ס לחוק נוערחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1932
12-18

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה התערבות על פי חוק הנוער טיפול והשגחההתערבות וסיוע של עו"ס לחוק נוערחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1933
12-18

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

הנגשת עבודת הרווחה לתוך בתי הספר, איתור בני נוער חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1934
בסיכון תוך מתן ייעוץ מקצועי לצוות 

ייעוץ לצוות החטיבות, תאום בין החטיבה לבין שירותי הרווחה, טיפול 
קצר מועד, הנחיית קבוצה

3-6, 6-12, ילדים, נוערבתי ספרמשרדי ממשלה 
12-18

31.12.19שירות ל-7 חטיבות

איתור וטיפול בבני נוער וצעירים בסיכון - בניית מגוון מענים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1935
לנערות ברחבי העיר

12-18, נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה טיפול פרטני לנערות במצוקה
18-40

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

נערות נערים ונשים 1847100840משימות אב1936
במצוקה

12-18, נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה טיפול קבוצתימעגל בנות - הפעלת קבוצה לנערות בסיכוןחוסן עירונישיפור השירות 200 
18-40

31.12.19השתתפות של 30 נערות

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
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 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

נערות נערים ונשים 1847100840משימות אב1937
במצוקה

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 12-18נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מקלט לנערות ומסגרות קלט חירום לנערותטיפול בנערות שנפגעו מיניתחוסן עירונישיפור השירות

31.12.19כ - 12 נערות בקבוצה. 3 קבוצות12-18נוערבתי ספרמשרדי ממשלה הפעלת קבוצות לנערות בבתי הספרבניית מגוון מענים לנערות ברחבי העירחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1938
31.12.19לפי הצורך12-18נוערמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השמת נערות במקלט לנערות בסיכון גבוהמגוון מענים לנערות בסיכוןחוסן עירונישיפור השירות 20 מעונות חסות1847200840משימות אב1939
31.12.19המשך יישום לאורך השנה 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , נוער צעירים וקהילהטיפול בצעירים בסיכוןמניעת סיכוןחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1940
איתור וטיפול בבני נוער וצעירים בסיכון - מתן מענה טיפולי חוסן עירונישיפור השירותפעילות נוער בסיכון1828200710משימות אב1941

לצעירים בסיכון במרכז העיר
יצירת קשר משמעותי עם 30  בני נוער/ צעירים והפנייתם 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליעמותותהפעלת מענה "כתובת רחוב" של עלם אחת לשבוע 

במידת הצורך לגורמים המטפלים ברשות
מופיע 130 תקציב בנוער31.12.19

נערות נערים ונשים 1847100840משימות אב1942
במצוקה

איתור וטיפול בבני נוער וצעירים בסיכון - מתן מענה טיפולי חוסן עירונישיפור השירות
לצעירים בסיכון במרכז העיר

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 18-40צעיריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ליווי וסיוע לצעירים במצבי סיכון גלאי 18 עד 25

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין - מתן תסקירים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1943
לבתי משפט לעינייני משפחה ולבתי דין רבניים בנושא 

משמורת והסדרי שהות

איסוף מידע, פגישות עם בני המשפחה, ביצוע ביקור בית, קיום 
פגישות עם מסגרות החינוך

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כלליחינוך, משרדי ממשלה 
18- ,12-18
40-62 ,40

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין - מתן תסקירים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1944
לבתי משפט לעינייני משפחה ולבתי דין רבניים בנושא 

משמורת והסדרי שהות

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הובלת ועדת תסקירים בשיתוף משרד הרווחה לגיבוש המלצות
18- ,12-18
40-62 ,40

31.12.19מענה לבית המשפט וכתיבת תסקירים בהתאם לצורך

סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין - מתן תסקירים חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1945
לבתי משפט לעינייני משפחה ולבתי דין רבניים בנושא 

משמורת והסדרי שהות

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה כתיבת תסקיר
18- ,12-18
40-62 ,40

31.12.19המשך יישום לאורך השנה 

מיפוי הצרכים הקהילתיים בקרב מטופלי הרווחה ותושבי חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1946
העיר

חינוך, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, מפגש עם עובדות שרותי הרווחה, מפגש עם גורמים בקהילה
עמותות, תושבים

31.12.19בניית שני צוותים נוספים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

30.06.19מותנה באישור של משרד הרווחהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, תושביםבניית 2 צוותים נוספים לשניים הקיימים)צח"ש(סיוע במצבי חרום על ידי המתנדביםהערכות לחירוםשיפור השירותמשימות אב1947
31.12.19אחת לשנה לכלל עובדי האגף ו2-3 לקבוצות ייעודיותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, תושביםהכשרה, תחזוקה ותפעול צוותי הצח"שסיוע במצבי חרום על ידי המתנדביםהערכות לחירוםשיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1948
31.12.19כ20 עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, תושבים, משרדי ממשלה הכשרת עובדים בנושא חירוםסיוע במצבי חרום על ידי עובדיםהערכות לחירוםשיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1949
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1950

ותרבות
הפעלה והרחבת המועדון -שיתוף פעולה עובדות פרט ומשפחה  מועדון חברתי לבודדים - חברותא

להפניית בודדים למועדון
18-40, צעירים, מבוגריםמרחב עירוני- כלליעמותות, תושבים, אחר

40-62
20031.12.19 חברים 4,700 שעות אינטראקציה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1951
ותרבות

הפעלת בנק זמן - יצירת מאגר שעות התנדבות בתחומים 
שונים 

מתן סיוע לקהילה מהקישורים הקיימים באדם אחד תמורת קבלת 
סיוע מאדם אחר בקהילה

31.12.19בהתאם לאישור לגיוס כ"א לפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים

31.12.19סיקור אנשים ואירועים עירונים משמעותיים עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכהקיום פגישות גישור ליישוב סכסוכים וגישור בין עובדיםמתן שירות לאוכלוסיה בסכסוךחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1952
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1953

ותרבות
31.12.19האדם ממצה את מירב הזכויות המגיעות לו. 25 אנשים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעמותות, תושביםהפקת סרטים וגיבוי הכתבותטלויזיה קהילתית

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(

עבודה קהילתית
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 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

כ - 10 פעילים, וכ - 20 בקבוצת תמיכה, וכ - 10 בקבוצת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםסיוע במיצוי זכויות באמצעות מתנדביםמיזם "ביחד איתך"חוסן עירונישיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1954
הורות

31.12.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1955
ותרבות

18-40, הורים, להט"ביםמרחב עירוני- כלליעמותות, תושביםהפעלת קבוצת פעילים קבוצות תמיכה להורים וקבוצת הורות להטביםמתן מענה קהילתי לקהילה להט"בית ובני משפחתם
40-62

31.12.19השתתפות של כ - 1500 אנשים

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1956
ותרבות

נוער, צעירים, מרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיאירועי תרבות והסברה לנוער ומבוגריםחודש הסובלנות והגאווה
מבוגרים

18- ,12-18
40-62 ,40

הרחבת מעגל המתנדבות ושימור המתנדבות הקיימות. כ - 
30 מתנדבות ל-100 יולדות

30.06.19

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1957
ותרבות

אם לדרך, הפעלת מיזם קהילתי לנשים אחרי לידה "אם 
לדרך"

31.12.19כ - 6500 תושבים מקבלים שירות18-40נשיםמרחב עירוני- כללישירות והסברההדרכה ותמיכה ליולדות בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 15 שרות יעוץ לאזרח1848400840משימות אב1958
ותרבות

קבוצה של 7 פעילים שתגייס מעגל שני של עוד כ10 פעילים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםמתן ייעוץ והכוונה לכלל הפונים בנושאים משפטייםשירות ייעוץ לאזרח
לפחות

31.12.19

העצמת קבוצת פעילים והכשרתם לגיוס ולקידום הנושא כולל כרטיס מתן מענה למשפחות שבראשן הורה עצמאיחוסן עירונישיפור השירותעבודה קהילתית1848200840משימות אב1959
הנחות לבתי עסק בעיר

31.12.19קיום 6 קורסים במהלך השנה וכ - 10 הרצאות/ ערבי שיא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעסקים, תושבים

קידום פרוייקט "הזדמנות שווה". מימון לימודים וחוגים למטופלי העצמת אוכלוסיית לקוחות הרווחהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1960
רווחה

מימון לימודים וחוגים ע"י תורם למטופלי  31.12.19 כ15 הרצאות בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, קידום הבריאות וחוסן עירוני
רווחה בעלי נכונות ומוטיבציה

קידום קבוצות גמלאים שעברו הכשרה בנושאים הקשורים לגיל והם העצמת אוכלוסיית הגמלאיםחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1961
מעבירים הרצאות וסדנאות לקבוצות גמלאים אחרות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתושבים, קידום הבריאות וחוסן עירוני
80-120

 31.12.19  ארוע בסוכות 

משימות שכר 1962
וכ"א

תשלום שכר לעובדי המחלקה למשאבי קהילה והתנבות ועבודה תשלום שכר שוטף 830 שכר התנדבות1848300110
קהילתית

 31.12.19 

3-6, 6-12, ילדים, נוער, הוריםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה מתן טיפול לילדים, בני נוער והוריהםהפעלת מרכז "נתיבים להורות"חוסן עירונישיפור השירותטיפול בילד בקהילה1843500840משימות אב1963
18- ,12-18
40-62 ,40

31.12.19כ60 נפשות מקבלים מענה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 26 בית המתנדב 1848600750משימות אב1964
ותרבות

קיום קורסים מקצועיים וערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות מקצוע והנגשת ההתנדבות
התנדבות בבית המתנדב

31.12.19קיום 6 קורסים במהלך השנה וכ - 10 הרצאות/ ערבי שיא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעמותות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 175 התנדבות1848300840משימות אב1965
ותרבות

431.12.19 בשנה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעמותותפרסום באמצעות קמפיינים, ניוזלטרים ושלטי חוצותהנגשת תחום ההתנדבות בקהילה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותהתנדבות1848300840משימות אב1966
ותרבות

31.12.19אחת לשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעמותותעדכון שוטף חוברת של כלל מקומות ההתנדבות בעיר לקהילההנגשת תחום ההתנדבות בקהילה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותהתנדבות1848300840משימות אב1967
ותרבות

31.12.19בהתאם לצורך0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה הפעלת אתר helpi לקידום התנדבות חד פעמיתהנגשת תחום ההתנדבות בקהילה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 151 עבודה קהילתית1848200840משימות אב1968
ותרבות

31.12.19קיום 3 הכשרות/ כ - 20 משתתפים בכל הכשרה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותהכשרת מתנדבים בוגרים לחירום בשיתוף אגף בטחוןהכשרות מתנדבים לסיוע במצבי חירום

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 30 שבוע התנדבות1848300780משימות אב1969
ותרבות

31.12.19אחת לשנה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליערב הוקרה למתנדבים - פרס גלרהוקרת והערכת המתנדבים בעיר

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

בית המתנדב מותנה 1848600751משימות אב1970
הכנסות 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 10 
ותרבות

31.12.19כ - 1000 משתתפים בשני הכנסים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותערבי הצדעה והוקרה למתנדבים בשגרה ומתנדבים בחירוםהוקרת והערכת המתנדבים בעיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותהתנדבות1848300840משימות אב1971
ותרבות

8031.12.19 רוכבים עם צרכים מיוחדים ו- 100 מתנדבים0-120תושבים כלליפארק עירוניהפעלת תכנית "מדוושים בפארק - אפניים לכולם"שימור והגדלת הפעילות במדוושים בפארק

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1972
ותרבות

הרחבת הזדמנויות התנדבות והעסקה של אנשים עם 
מוגבלות

איתור מקומות התנדבות פוטנציאלים נוספים לקליטת אנשים עם 
מוגבלות והכשרתם לקליטת מתנדבים עם מוגבלות

12-18, -18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי
40-62 ,40

31.12.19מקסום מספר המקומות להתנדבות

פעילות שילוב 1848300750משימות אב1973
קהילתית תרבותית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 25 
ותרבות

הנגשת והרחבת השירותים הקהילתיים לאנשים ומשפחות 
עם מוגבלויות - פיתוח מענים בלתי פורמליים נוספים 

לאנשים עם מוגבלות

12-18, -18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליפיתוח ושימור חוגים ופעילויות פנאי לאנשים עם מוגבלויות
40-62 ,40

231.12.19 חוגים עם לפחות 10 משתתפים בחוג

פעילות שילוב 1848300750משימות אב1974
קהילתית תרבותית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

הנגשת והרחבת השירותים הקהילתיים לאנשים ומשפחות 
עם מוגבלויות - פיתוח מענים בלתי פורמליים נוספים 

לאנשים עם מוגבלות

עמותות, נוער צעירים וקהילה, חברה לתרבות ופנאי, פעילויות מונגשות בגן יחדיו ובמרחב העירוני
עסקים, חינוך, קיימות וחדשנות

12-18, -18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי
40-62 ,40

31.12.19כ - 2000 משתתפים בכ - 10 פעילויות

פעילות שילוב 1848300750משימות אב1975
קהילתית תרבותית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

הנגשת והרחבת השירותים הקהילתיים לאנשים ומשפחות 
עם מוגבלויות - פיתוח מענים בלתי פורמליים נוספים 

לאנשים עם מוגבלות

חונכות לילדים עם מוגבלויות בשיתוף המכללה הקדם צבאית בבית 
ברל 

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללי
ילדים

1031.12.19 ילדים לחונכות3-6, 6-12

פעילות שילוב 1848300750משימות אב1976
קהילתית תרבותית

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כלליעמותותהקמת וקיום פעילות פנאי לאחים לאנשים עם מוגבלותהקמת קבוצה חברתית לאחים של אנשים עם מוגבלות
ילדים, נוער

 ,6-12 ,3-6
12-18

31.12.19שלוש פעילויות בשנה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 20 הורים בונים קהילה1848300751משימות אב1977
ותרבות

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, עמותות, תושביםהרצאות והכשרות להורים מיוחדיםקיום פעילויות ושימור  מנהיגות הורים מיוחדים
הורים

 ,18-40
40-62

31.12.19כ - 4 פעילויות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1978
ותרבות

הרחבת פעילות של קבוצת מנהיגות הורים לאנשים עם 
מוגבלויות

קידום ופיתוח תחומי הפעילויות בשיתוף מנהיגות הורים לאנשים 
עם מוגבלויות )הנגשת מידע, חינוך, פעילויות פנאי, בית קהילתי 

ותעסוקה(

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כלליתושבים
הורים

 ,18-40
40-62

31.12.19לפחות פעילות אחת בכל תחום

בית למשפחות 1848301750משימות אב1979
מיוחדות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 59 
ותרבות

ניהול המרכז ופיתוח שירותי קהילה למשפחות מיוחדות: קבוצת סבים פיתוח וקידום שירותי המרכז המשלים למשפחות מיוחדות
סבתות, הרצאות להורים ועוד

נוער צעירים וקהילה, קיימות וחדשנות, חזות העיר, 
חברה לתרבות ופנאי, רשות הספורט, עמותות, 

עסקים, הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים 
ואלכוהול, תחזוקה ותפעול

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללי
הורים

 ,18-40
40-62

31.12.19 כ - 800 משתתפים 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1980
ותרבות

פיתוח מענים קהילתיים לאחים במשפחה עם ילד עם מוגבלות: פיתוח וקידום שירותי המרכז המשלים למשפחות מיוחדות
חונכויות, קבוצת תיאטרון, מפגשים חברתיים ועוד

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כללי
הורים

 ,18-40
40-62

עמותות, קיימות וחדשנות, תושבים, 31.12.19 כ - 150 אחים 
עסקים, איכות הסביבה, תרבות ופנאי, 
נוער צעירים וקהילה, רשות הספורט, 

אחר, עמותות, קיימות וחדשנות, תושבים, 
עסקים, איכות הסביבה, תרבות ופנאי, נוער 

צעירים וקהילה, רשות הספורט, אחר
פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1981

ותרבות
ביסוס והרחבת מעורבות עסקים בקהילה -יצירת שותפויות 

נוספות עם חברות הייטק וארגונים 
שימור קשרים עם חברות עסקיות : טבע, סאנדיסק, אריקסון מדיה, 

נוקיה, אמדוקס, נובה נורדיסק, yes,  ובי"ח מאיר
31.12.19המשך פעילות לאורך השנה 0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליעסקים

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב1982
ותרבות

גיוס משאבים למשפחות המוכרות ברווחה ובקהילה -מענים 
לצרכים של נוער, רווחה, חינוך, קיימות וכו

31.12.19גיוס 80,000 ש"חאנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליעסקים, אחרהפקת פרויקטים שונים לגיוס המשאבים )כסף, ציוד(

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כלליעמותותהגדלה בחמישה זוגות נוספים יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מעניםחוסן עירונישיפור השירות 40 אח בוגר1828200810משימות אב1983
נוער, ילדים

31.12.19סה"כ כ - 30 זוגות6-12, 12-18

משימות 1984
שוטפות

הורים, ילדים, נוער, מרחב עירוני- כלליקיום מפגשים בסביבה מוגנת בין ילד להורה שאינו משמורןסיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושיןחוסן עירונישיפור השירותטיפול בילד בקהילה1843500840
הגיל הרך

 ,3-6 ,0-3
6-12

31.12.19הפעלת המרכז לאורך השנה, פעמיים בשבוע

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב1985
במשפחה

טיפול וייעוץ למשפחות החוות אלימות עם דגש על אלימות חוסן עירונישיפור השירות
במערכת הזוגית

 31.12.19 טיפול פרטני לנשים ו2 קבוצות לגברים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפולים פרטניים לנשים וגברים

טיפול וייעוץ למשפחות החוות אלימות עם דגש על אלימות חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1986
במערכת הזוגית

צעירים, מבוגרים, מרחב עירוני- כלליטיפולים קבוצתיים לנשים וגברים
נשים

 ,18-40
40-62

 31.12.19 6 קבוצות

טיפול וייעוץ למשפחות החוות אלימות עם דגש על אלימות חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1987
במערכת הזוגית

18-40, נשיםמרחב עירוני- כלליטיפול בנושא הורות בצל האלימות לנשים וגברים
40-62

 31.12.19 הדרכה הורית פרטנית

טיפול וייעוץ למשפחות החוות אלימות עם דגש על אלימות חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1988
במערכת הזוגית

 31.12.19 מענה טיפולי ל12 ילידם3-6, 6-12ילדיםמרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה טיפול בילדים העדים לאלימות בין הוריהם

אחת לשבוע קשר עם המשטרה במקרים דחופים בהתאם עובדי עירייההרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולקשר עם המשטרה באמצעות עו"ס משטרהשיפור ממשקים בקהילהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1989
לצורך

 31.12.19 

12-18, -18נשיםמרחב עירוני- כלליטיפול פרטניטיפול בנשים שעברו פגיעה מיניתחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1990
40-62 ,40

1231.12.19 נשים

סיוע טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב1991
ומשבר - מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד 

הרווחה לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליטיפול בקשישים נפגעי אלימות במשפחה
80-120

 31.12.19 הוצאת הקשיש ממעגל האלימות

משימות 1992
שוטפות

העצמת עובדים  70 שלום המשפחה1842400840
ופיתוח מנהלים

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהקיום הדרכות והכשרות לצוות המרכזפעילות הדרכה שוטפת לצוות 

משימות שכר 1993
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי המרכז לשלום המשפחהתשלום אחזקת רכב 42 רכב שלום המשפחה 1842400140

משימות שכר 1994
וכ"א

שכר אלימות 1842400110
במשפחה

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי המרכז לשלום המשפחהתשלום שכר שוטף 900 

משימות שכר 1995
וכ"א

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי המרכז לשלום המשפחהתשלום שכר שוטף 25 שעות נוספות1842400130

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(

מרכז קשר

מרכז לשלום המשפחה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב1996
במשפחה

 31.12.19 כ120 מטופלים בשנה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפגישות פרטניות עם אנשי טיפולייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות 295 

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב1997
במשפחה

 31.12.19 4 קבוצות12-18נוערמרחב עירוני- כלליהנחיית קבוצות למתבגריםייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב1998
במשפחה

18-40, הוריםמרחב עירוני- כלליהנחיית קבוצות הוריםייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות
40-62

 31.12.19 12 משתתפים

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב1999
במשפחה

12-18, -18להט"ביםמרחב עירוני- כלליטיפול ללהט"בים ולמשפחתםייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות
40-62 ,40

 31.12.19 מענה איכותי בהתרם לצורך

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב2000
במשפחה

נוער, צעירים, מרחב עירוני- כלליטיפול למשפחות שאחד מיקיריהן נהרג בתאונת דרכיםייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות
מבוגרים

18- ,12-18
40-62 ,40

 31.12.19 מענה איכותי בהתאם לצורך

מרכז לטיפול 1842401750משימות אב2001
במשפחה

נוער, צעירים, מרחב עירוני- כלליטיפול למשפחות שאחד מיקיריהן התאבדייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות חוסן עירונישיפור השירות
מבוגרים

18- ,12-18
40-62 ,40

 31.12.19 מענה איכותי בהתאם לצורך

מרכז יום רב תחומי 1847400751משימות אב2002
מפתן- מית"ר

31.12.19כ - 20 תלמידים12-18נוערמרחב עירוני- כללימענה לפעילות העשרה אחר הצהריים לתלמידים הפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןחוסן עירונישיפור השירות 122 

משימות 2003
שוטפות

מפתנים הוצאות 1847400780
שונות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות12-18נוערפעילויות וארועים, מזון, רכישת ציוד וחומריםהפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןחוסן עירונישיפור השירות 381 

משימות 2004
שוטפות

מפתן רכישות 1847400930
מיוחדות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות12-18נועררכישת ציוד וחומריםהפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןשיפור השירות 15 

משימות 2005
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות12-19נוערתשלום חשמל מבנה מפתןהפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןשיפור השירות 65 חשמל  1847400430

משימות 2006
שוטפות

31.12.19שילוב 70 תלמידים12-20נוערשילוב ילדי העיר במפתן כפר סבאהפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןשיפור השירות 280 מפתנים1847400840

משימות 2007
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות12-20נוערתשלום עבור ילדי כפ"ס שנמצאים במסגרות מפתן מחוץ לכפ"סהפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכוןשיפור השירות 8 מפתנים1847400840

מתן טיפול ומענה  לאוכלוסיה עם עיכוב שכלי והתפתחותי - חוסן עירונישיפור השירות 1,000 מע"ש1845202840משימות אב2008
מתן מענים וסידור במסגרות בקהילה

18-40, אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליעמותותשילוב במע"ש - מרכז עבודה שיקומי
40-62

31.12.19כיום 70 ב2019 בהתאם לצורך שיעלה מהשטח

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
מרכז לטיפול במשפחה

מפתן

מע"ש
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שירותים תומכים 1845300840משימות אב2009
לאנשים עם מוגבלות 

שכלית

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים - מתן מענים חוסן עירונישיפור השירות
וסידור במסגרות בקהילה

הפעלת מועדונית משלבת לילדים אוטיסטים בגילאי 9-13 במרכז 
הנוער

831.12.19 ילדים6-12, 12-18ילדים, נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיה עם עיכוב שכלי והתפתחותי חוסן עירונישיפור השירות 2,600 שירותי מסגרות יום1845200840משימות אב2010
-מתן מענים וסידור במסגרות בקהילה

באמצעות עמותת עמיח"י 31.12.19 60 ילדים משולבים במועדונית6-12, 12-18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, עמותותמועדונית בב"ס סאלד

מתן טיפול ומענה לאוכלוסיה עם עיכוב שכלי והתפתחותי חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2011
-מתן מענים וסידור במסגרות בקהילה

באמצעות עמותת עמיח"י2031.12.19 ילדים3-6אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליעמותות שילוב ילדים במועדונית גני טל לימן

פיתוח קהילה, ספורט משימות אב2012
ותרבות

שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת 
הדרדרות במצב הקשישים בעיר - הפעלת 6 מועדוני 

גימלאים ברחבי העיר: סירקין, נחשון, אלי כהן, יוספטל, 
כיסופים ועליה

גיוס מתנדבים מחברות עיסקיות לקידום פעילויות העשרה במועדוני 
גמלאים

 31.12.19 עסקים

שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2013
הדרדרות במצב הקשישים בעיר - הפעלת 6 מועדוני 

גימלאים ברחבי העיר: סירקין, נחשון, אלי כהן, יוספטל, 
כיסופים ועליה

קיום סדנאות במועדוני קשישים להעלאת מודעות על יחסים 
במשפחה תוך איתור וזיהוי מצבי סיכון ואלימות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
80-120

31.12.19מתן שירות לכ2000 גימלאים המבקרים במועדונים

משימות שכר 2014
וכ"א

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד, כיבוד וחומרי ניקוי למועדוני גמלאיםתשלום שכר שוטף 38 מועדוני קשישים1844410780

משימות שכר 2015
וכ"א

שכר מועדוני 1844400110
קשישים

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר עובדי מועדוני גמלאיםתשלום שכר שוטף 1,695 

משימות שכר 2016
וכ"א

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שעות נוספות עובדי מועדוני גמלאיםתשלום שכר שוטף 30 שעות נוספות1844400130

משימות שכר 2017
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום אחזקת רכב עובדי מועדוני גמלאיםתשלום אחזקת רכב 55 אחזקת רכב עובדים1844400140

משימות שכר 2018
וכ"א

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר זמניים מועדוני גמלאיםתשלום שכר שוטף 230 זמניים1844400210

מתן מענה לבני נוער, צעירים ומבוגרים מכורים - הפעלת חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2019
היחידה לטיפול בהתמכרויות לגיל 18 ומעלה אשר מכורים 

לסמים

12-18, -18נוער, צעיריםמרחב עירוני- כלליהרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהולהפניה למוסד לגמילה
 ,40-62 ,40

62-80

31.12.19על פי צורך

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
מועדוניות

מועדוני קשישים

יחידה להתמכרויות
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מתן מענה לבני נוער, צעירים ומבוגרים מכורים לסמים חוסן עירונישיפור השירות 200 סמים משרד הרווחה1847300840משימות אב2020
-הפעלת היחידה לטיפול בהתמכרויות לגילאי 18 ומעלה 

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כלליבתי ספרטיפול אינטנסיבי לאוכלוסיית הנגמלים )כולל ביצוע בדיקות שתן(
נוער

31.12.19כ25 בני נוער בשנה +סדנאות מניעה בבתי ספר12-18

12-18, -18אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כלליטיפול פרטני לאוכלוסיית היעדטיפול פרטני טיפול בהתמכרויות לאלכוהול והימוריםחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2021
 ,40-62 ,40

62-80

31.12.19להחזיק טיפול עם 50מטופלים מכפר סבא לאורך השנה

טיפול בהתמכרויות באלכוהול, הימורים וסמים לצעירים עד חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2022
גיל 24

אנשים עם מוגבלות, מרחב עירוני- כלליטיפול פרטני לאוכלוסיית היעד 
נוער

 ,12-18
18-40

31.12.19מתן מענה ל- 20 בני נוער 

טיפול בהתמכרויות באלכוהול, הימורים וסמים לצעירים עד חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2023
גיל 24

40-62, הוריםמרחב עירוני- כלליהדרכת הורים
62-80

31.12.19מתן מענה ל- 20 הורים 

משימות 2024
שוטפות

הפעלת היחידה לטיפול בהתמכרויות לגיל 18 ומעלה אשר שיפור השירות
מכורים לסמים

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד ליחידה לטיפול בהתמכרויות

סיוע טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2025
ומשבר - טיפול פרטני זוגי ומשפחתי

62-80, הגיל השלישיבניית תכנית טיפולית מובנית
80-120

31.12.19בנית תכנית מותאמת 

סיוע טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2026
ומשבר - טיפול פרטני זוגי ומשפחתי

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום טיפול באמצעות שיחות
80-120

31.12.19מתן טיפול בזמינות גבוהה 

סיוע לקשישים במצבי חולי ומשבר התערבות  באמצעות  חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2027
חוק הסיעוד וחוקי ההגנה על קשישים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקבלת דיווח ואיסוף מידע רלוונטי וקבלת החלטות בועדות אד-הוק
80-120

31.12.19יישום הוועדות בהתאם לצורך

סיוע לקשישים במצבי חולי ומשבר התערבות  באמצעות  חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2028
חוק הסיעוד וחוקי ההגנה על קשישים

הובלת ועדת "אל-אלימות" אזורית בהשתתפות יד שרה ופסיכוגריאטר 
מתנדב

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
80-120

31.12.19יישום הוועדות בהתאם לצורך

סיוע לקשישים במצבי חולי ומשבר התערבות  באמצעות  חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2029
חוק הסיעוד וחוקי ההגנה על קשישים

62-80, הגיל השלישיכתיבת תסקירים לבתי המשפט 
80-120

31.12.19בהתאם לצורך

סיוע לקשישים במצבי חולי ומשבר התערבות  באמצעות  חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2030
חוק הסיעוד וחוקי ההגנה על קשישים

62-80, הגיל השלישיהעברת דיווחים למשטרה
80-120

31.12.19המשך מתן שירות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהכנה להקמת קבוצה לסבים שכולים שיפור איכות החיים של קשישים באמצעות טיפול קבוצתיחוסן עירונישיפור השירות 1,200 טיפול בזקן בקהילה1844400840משימות אב2031
80-120

31.12.19איתור האנשים

מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה חוסן עירונישיפור השירותטיפול בזקן בקהילה1844400840משימות אב2032
לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה סיוע חומרי על פי צרכים
80-120

31.12.19המשך מתן סיוע לאורך השנה על פי צורך

אחזקת זקנים 1844300840משימות אב2033
במעונות

מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה חוסן עירונישיפור השירות 1,800 
לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהשמה לבתי אבות
80-120

31.12.19על פי צורך

מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה חוסן עירונישיפור השירות 850 מרכז יום לקשיש1844500840משימות אב2034
לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותותהשמה למרכזי יום 
80-120

מופעל על ידי עמותת סביון231.12.19 מרכזים כ - 180 קשישים

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(

טיפול באוכלוסיה המבוגרת
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2035
לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השמת מורות שיקומיות לכבדי ראיה
80-120

31.12.19על פי צורך

מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה חוסן עירונישיפור השירותטיפול בזקן בקהילה1844400840משימות אב2036
לקשישים נזקקים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה  טיפול באזרח הותיק שבסיכון 
80-120

31.12.19מתן סל שירותים 

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה קבוצה לבני משפחה מטפלים עיקרייםתמיכה וסיוע לבני משפחה מטפלים עיקריים - טיפול קבוצתיחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2037
80-120

31.12.19השתתפות של כ - 10 אנשים

תמיכה וסיוע לבני משפחה מטפלים עיקריים- טיםול פרטני חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2038
ומשפחתי

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישיחות פרטניות
80-120

31.12.19טיפול פרטני וקבוצתי 

שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת חוסן עירונישיפור השירותטיפול בזקן בקהילה1844400840משימות אב2039
הדרדרות במצב הקשישים בעיר באמצעות תכנית סלב

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה סל שירותים לניצולי שואה מנותקי בית 
80-120

31.12.19איתור 100 קשישים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הפעלת מועדון מועשר יוספטל וכיסופים- הסעות וארוחותהפעלת תכנית מועדון מעושר חוסן עירונישיפור השירות 360 הסעות וארוחות1844500841משימות אב2040
80-120

31.12.19המשך מתן שירות לאורך השנה 

שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת חוסן עירונישיפור השירותטיפול בזקן בקהילה1844400840משימות אב2041
הדרדרות במצב הקשישים בעיר באמצעות קהילות תומכות

הפעלת 3 קהילות, מוקד מצוקה, תכנית חברתית, ואב קהילה אשר 
דואג לחברי הקהילה

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותות
80-120

31.12.19המשך מתן שירות לאורך השנה 

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב2042
ותרבות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי: הנגשת הבריאות ומעגל שיחפעילות פנאי לאזרחים ותיקים
80-120

31.12.19יישום החל ממחצית שניה של השנה 

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום סדנא אחת לשנה בכלל המועדוניםסדנאות המתקיימות במועדוני הגימלאיםחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2043
80-120

31.12.19אחת בשנה

איתור, מניעה וטיפול בניצול כלכלי של קשישים בעיר חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2044
-הרצאות לגופים וארגונים שונים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהרצאות בקופות החולים ולמעבירי דרך
80-120

תקציב על"א31.12.19כ3 הרצאות בשנה 

מתן שירותים תומכים לשורדי שואה - המשך הפעלת תכנית חוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2045
מיצוי זכויות ניצולי שואה בעיר שטרם נבדקה זכאותם

תוספת והרחבת ההטבות לניצולי שואה-איתור ניצולי שואה שטרם 
מיצו את זכויותיהם

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותות
80-120

31.12.19שת"פ עם עמותת "אביב"אחת לשבוע

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתושבים, עמותותקידום פעילות לרווחת שורדי השואה, הוקרה והערכהועדה עירונית לשורדי שואהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2046
80-120

31.12.19 כ4 פעילויות בשנה  

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותותשירותים לניצולי שואהקהילה תומכת לשורדי שואהחוסן עירונישיפור השירותמשימות אב2047
80-120

 בשיתוף עמותת סביון31.12.19 המשך מתן שירות לאורך השנה  

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2048
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע, שירות והסברהבנית מאגר מידע לאזרח הותיק- ZONE הנגשת מידע לתושב
80-120

31.12.19 2000 הורדות ומשתמשים באפליקציה 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2049
עיר ידידות גיל

 להפיץ את המידע במגוון דרכים: פירסומים דיגיטליים ומודפסים, הנגשת מידע לתושב
דחיפת מידע דיגיטלי והטמעת האפליקציה באירועים ציבוריים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע, שירות והסברה
80-120

31.12.19 2000 הורדות ומשתמשים באפליקציה 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2050
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישירות והסברהארגון יריד להזדמנויות חברתיות בתחום ההתנדבותהנגשת מידע לתושב
80-120

31.12.19 השתתפות של 300 איש 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2051
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיותקיום כנס לגמלאי העיר להצגת התוצרים של התכנית האבשיתוף ציבור
80-120

31.12.19 300-200 משתתפים 

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2052
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאילפתוח את היכל התרבות בשבתות להרצאות חינמיות לגימלאיםהרחבת פעילות תרבות בשבתות 
80-120

30.04.19 400 משתתפים 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2053
עיר ידידות גיל

הגדלת מספר האזרחים הותיקים שלוקחים חלק בפעילות 
הקהילתית הקיימת בעיר

ריצ'ינג אאוט למועדונים בעזרת מתנדבים לאיתור אזרחים ותיקים 
שאינם פעילים, ריצ'ינג אאוט למועדונים בעזרת מתנדבים לאיתור 

אזרחים ותיקים שאינם פעילים

62-80, הגיל השלישיהיכל התרבות
80-120

להעזר בביטוח לאומי31.12.19 איתור 200 אזרחים ותיקים 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2054
עיר ידידות גיל

תשתיות מחוללות שינוי- פיתוח קהילה וירטואלית באמצעות 
טכנולוגיית יוניפר

62-80, הגיל השלישיעמותות, עסקיםגיוס 50 אזרחים ותיקים מובילי שינוי שישתתפו בפיילוט
80-120

מצ'ינג לתרומה מחברת פייזר , עמותת 31.12.19 50 משתתפים  
סביון חברת יוניפר, חברת פייזר

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2055
עיר ידידות גיל

ביצוע פיילוט - בניית ציר ידידותי גיל באחד הצירים המובילים לרח' הנגשת התשתיות לאזרחים ותיקים
ויצמן ולבצע התאמות מבחינת ריהוט רחוב, בטיחות, שבילי אופנים, 

תחנות אוטובוס, גינות, הצללה, פעילות קהילתית ועוד

62-80, הגיל השלישיהנדסה
80-120

לבחון בהתאם למשימות של אגף הנדסה, 31.12.19 ביצוע הציר 
גנים ונוף לשנת 2019

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2056
עיר ידידות גיל

 הצמחת מנהיגות אישית ויוזמה קהילתית באמצעות פיתוח 
מנהיגות 

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותותהקמת מועצת גימלאים
80-120

עמותות גימלאים בעיר31.12.19 התכנסות המועצה- 4 פעמים בשנה 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2057
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית- הגדלת נגישות 
ותחושת הבטחון של גמלאי העיר במרחב הציבורי

62-80, הגיל השלישיהוספת ספסלים ציבוריים במקומות מרכזיים
80-120

אגף הנדסה, מחלקת גנים ונוף, עבודות 31.12.19
ציבוריות

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2058
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית- עידוד מעורבות, 
נוכחות ושהות של אזרחים ותיקים במרחב הציבורי

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליכלל העירייה הקמת צוות מתנדבים
80-120

מוקד עירוני ועבודות ציבוריות31.12.19 עליה של 20% בכמות ההודעות במוקד 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2059
עיר ידידות גיל

עידוד מעורבות, נוכחות ושהות של אזרחים ותיקים במרחב 
הציבורי

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותשילוב ועידוד גמלאי העיר לצריכת פעילויות בגינות הקהילתיות
80-120

31.12.19 עליה של 10% בפעילויות 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2060
עיר ידידות גיל

 עידוד מעורבות, נוכחות ושהות של אזרחים ותיקים במרחב 
הציבורי

קניית ציוד לצורך שילוב אזרחים ותיקים בגני ילדים להקמת גינות ירק 
"סבי סביבה"

62-80, הגיל השלישיקיימות וחדשנות
80-120

31.12.19 שילוב מתנדבים ב 10 גני ילדים 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2061
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית באמצעות שיפוץ 
מועדונים שיגדילו את היקף המשתתפים בפעילויות קהילה 

ותרבות 

62-80, הגיל השלישיהרחבה והכפלה של מועדון יוספטל
80-120

 הגדלת שעות פעילות המועדונים כולל שעות ערב- 5 ימים 
בשבוע 

31.12.19

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2062
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית באמצעות שיפוץ 
מועדונים שיגדילו את היקף המשתתפים בפעילויות קהילה 

ותרבות 

62-80, הגיל השלישיהנדסהתוספת שטח בקומת קרקע במועדון עליה
80-120

 הגדלת שעות פעילות המועדונים כולל שעות ערב, שבתות 
וחגים והרחבת מגוון הפעילויות ביום אחד נוסף 

תלוי תקציב31.12.19

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2063
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית באמצעות שיפוץ 
מועדונים שיגדילו את היקף המשתתפים בפעילויות קהילה 

ותרבות 

62-80, הגיל השלישיהנדסההוספת קומה במועדון סירקין
80-120

 הגדלת שעות פעילות המועדונים כולל שעות ערב, שבתות 
וחגים והרחבת מגוון הפעילויות ביום אחד נוסף 

תלוי תקציב31.12.19

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2064
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית באמצעות שיפוץ 
מועדונים שיגדילו את היקף המשתתפים בפעילויות קהילה 

ותרבות 

62-80, הגיל השלישיהנדסהבניית מועדון בשכונות הירוקות
80-120

 הגדלת שעות פעילות המועדונים כולל שעות ערב, שבתות 
וחגים והרחבת מגוון הפעילויות ביום אחד נוסף 

תלוי תקציב31.12.19

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2065
עיר ידידות גיל

שיפור המרחב הציבורי והסביבה הפיזית באמצעות שיפוץ 
מועדונים שיגדילו את היקף המשתתפים בפעילויות קהילה 

ותרבות 

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהנדסהבניית מועדון בשכונת האוניברסיטה
80-120

 הגדלת שעות פעילות המועדונים כולל שעות ערב, שבתות 
וחגים והרחבת מגוון הפעילויות ביום אחד נוסף 

תלוי תקציב31.12.19

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2066
עיר ידידות גיל

שיפור תחום הכלכלה והתעסוקה - גיוס הכנה הכשרה 
והשמה של אזרחים ותיקים במקומות עבודה

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישירות והסברה, אחרעריכת כנס וסדנאות לפרישה
80-120

תוכנית אמצע הדרך, אגף שח"ק, שירות 31.12.19  300 נרשמים 
התעסוקה, אירגוני מתנדבים, אגף שירות 

והסברה
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2067

עיר ידידות גיל
שיפור תחום הכלכלה והתעסוקה - גיוס הכנה הכשרה 

והשמה של אזרחים ותיקים במקומות עבודה
62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישירות והסברה,  עמותותפירסום ושיווק תוכנית אמצע הדרך במדיות חברתיות ודיגיטליות

80-120
תוכנית אמצע הדרך, אגף שח"ק, שירות 31.12.19 200 משתתפים בסדנאות 

התעסוקה, אירגוני מתנדבים, אגף שירות 
והסברה

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2068
עיר ידידות גיל

שיפור תחום הכלכלה והתעסוקה -הגברת פעילות מול 
מעסיקים שתעזור להגדיל את מספר האזרחים הותיקים 

שיועסקו

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימש"א והדרכה, אחר, תכנון אסטרטגי ושיתופיותפנייה של שירות התעסוקה למעסיקים
80-120

תוכנית אמצע הדרך,חכ"ל, רשות התעסוקה, 31.12.19 120 השמות בשנה 
הסתדרות מרחב השרון, אגף שח"ק, אירגוני 

מתנדבים, אגף משאבי אנוש והדרכה, 
היחידה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2069
עיר ידידות גיל

הגדלת היקף הפעילות באמצעות תוספת תקנים כפועל יוצר 
תתאפשר הגדלת כמות משתתפים בפעילויות קהילה ותרבות

בניית תוכנית הכשרה למנהלות מועדונים לתפקיד הנגשה והפצת 
מידע ומיצוי זכויות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
80-120

31.12.19 ביצוע קורס אחד בשנה 

מרכז תעסוקה 1818200753משימות אב2070
מבוגרים מותנה 
הכנסות )אמצע 

הדרך(

תכנית אסטרטגית שיפור השירות 15 
עיר ידידות גיל

חברה פנאי וקהילה -אוריינות דיגיטלית והרחבת ידע 
והשכלה

פתיחה של 3 חוגי טכנולוגיה לאוכלוסיה המבוגרת במועדוני הגמלאים 
- ביצוע הדרכה

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
80-120

31.12.19 קורס אחד ב 3 מועדונים 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2071
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתוספת כיתות מחשב בכיסופים וגלראוריינות דיגיטלית והרחבת ידע והשכלה
80-120

תלוי תקציב31.12.19 10 מחשבים בכיתה 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2072
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיתוספת כיתות להשכלת מבוגריםאוריינות דיגיטלית והרחבת ידע והשכלה
80-120

תלוי תקציב31.12.19 כיתה אחת 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2073
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיגיבוש תוכנית לימודים לתואר אקדמאיאוריינות דיגיטלית והרחבת ידע והשכלה
80-120

בית ברל31.12.19 הצגת תוכנית לתואר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2074
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיתוספת יום לקתדרהאוריינות דיגיטלית והרחבת ידע והשכלה
80-120

31.12.19 השתתפות של 300 איש 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2075
עיר ידידות גיל

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה 
בחדשנות -זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

בניית מערך מפגשים בסגנון חדשני: בטבע, בתים חמים ושיתוף 
בשימוש במיבנים קיימים וגיבוש תוכנית מתאימה

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות, קיימות וחדשנות
80-120

 א. תושבי שכ' האוניברסיטה, הדרים 31.12.19 לפחות 10 משתתפים בשני מודלים 
החדשה והישנה. ב. שכונת ותיקים. ג. 
שכונת אליעזר. ד. שכונת ראשונים. ה. 

גאולים
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2076

עיר ידידות גיל
עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה 

בחדשנות -זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
62-80, הגיל השלישיתכנון אסטרטגי ושיתופיות, קיימות וחדשנותהפעלת קבוצות של סבתות למען משפחות צעירות

80-120
31.12.19 12 משתתפים 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2077
עיר ידידות גיל

קידום אורח חיים בריא -עריכת סדרת הרצאות מידי 
חודשיים בנושאים מקדמי בריאות -קידום בריאות והעלאת 

מודעות לנושא הבריאות בקרב אזרחים ותיקים

 סידרת הרצאות "רופא קפה ומאפה"  וקידום שיתופי הפעולה עם 
בית חולים מאיר

62-80, הגיל השלישיקידום הבריאות וחוסן עירוני
80-120

בשיתוף בית חולים מאיר31.12.19 קיום 4 הרצאות 

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2078
עיר ידידות גיל

קידום אורח חיים בריא -עריכת סדרת הרצאות מידי 
חודשיים בנושאים מקדמי בריאות -קידום בריאות והעלאת 

מודעות לנושא הבריאות בקרב אזרחים ותיקים

פיתוח אפיקים נוספים לשיתופי פעולה במרחב העירוני; עסקים, 
ציבורי, קופ"ח ועוד- ביצוע הרצאות ואירועים משותפים

62-80, הגיל השלישיקידום הבריאות וחוסן עירוני, רשות הספורט
80-120

בי"ח מאיר, חברות תרופות,  קופ"ח, המח 31.12.19 קיום 6 הרצאות/אירועים משותפים 
לקידום הבריאות, היחידה עירונית לקידום 

הבריאות, רשות הספורט ועמותות מתנדבים
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2079

עיר ידידות גיל
קידום אורח חיים בריא -עריכת סדרת הרצאות מידי 

חודשיים בנושאים מקדמי בריאות -קידום בריאות והעלאת 
מודעות לנושא הבריאות בקרב אזרחים ותיקים

62-80, הגיל השלישיקידום הבריאות וחוסן עירוניפירסום כללי
80-120

ביח מאיר, חברות תרופות,  קופ"ח, המח 31.12.19 קיום 6 הרצאות/אירועים משותפים 
לקידום הבריאות, היחידה עירונית לקידום 

הבריאות רשות הספורט ועמותות מתנדבים
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2080

עיר ידידות גיל
קידום אורח חיים בריא -עריכת סדרת הרצאות מידי 

חודשיים בנושאים מקדמי בריאות -קידום בריאות והעלאת 
מודעות לנושא הבריאות בקרב אזרחים ותיקים

62-80, הגיל השלישיקידום הבריאות וחוסן עירוניכיבוד כללי
80-120

ביח מאיר, חברות תרופות,  קופ"ח, המח 31.12.19 קיום 6 הרצאות/אירועים משותפים 
לקידום הבריאות, היחידה עירונית לקידום 

הבריאות רשות הספורט ועמותות מתנדבים
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2081

עיר ידידות גיל
קידום אורח חיים בריא -עריכת סדרת הרצאות מידי 

חודשיים בנושאים מקדמי בריאות -קידום בריאות והעלאת 
מודעות לנושא הבריאות בקרב אזרחים ותיקים

עריכת ימי בדיקה שנתיים בנושאי ראייה, שמיעה, סרטן עור וטיפולי 
שיניים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקידום הבריאות וחוסן עירוני
80-120

 קידום שיתופי פעולה עם עמותות וקופות חולים נדרש 
תקציב לפירסום 

ביח מאיר, חברות תרופות,  קופ"ח, המח 31.12.19
לקידום הבריאות, היחידה עירונית לקידום 

הבריאות רשות הספורט ועמותות מתנדבים
תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2082

עיר ידידות גיל
קידום אורח חיים בריא -קידום פעילויות גופניות וקוגנטיביות 

ברמה שכונתית ועירונית באמצעות קידום הספורט
62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללירשות הספורטפיתוח קבוצות ספורט לגיל השלישי

80-120
 קידום שיתופי פעולה עם עמותות וקופות חולים נדרש 

תקציב לפירסום 
ניתן למנות מהצוות הקיים31.12.19

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2083
עיר ידידות גיל

קידום אורח חיים בריא -קידום פעילויות גופניות וקוגנטיביות 
ברמה שכונתית ועירונית באמצעות קידום הספורט

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקידום הבריאות וחוסן עירוני, רשות הספורטגיוס משתתפים ומדריכים כולל פירסום
80-120

31.12.19 השתתפות של 100 איש 

תכנית אסטרטגית שיפור השירותמשימות אב2084
עיר ידידות גיל

קידום אורח חיים בריא -קידום פעילויות גופניות וקוגנטיביות 
ברמה שכונתית ועירונית באמצעות קידום הספורט

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקידום הבריאות וחוסן עירוני, רשות הספורטפיתוח קבוצות הליכה שכונתיות
80-120

ביח מאיר, קופ"ח, המח לקידום הבריאות, 31.12.19 הקמת קבוצה אחת באלי כהן 
רשות הספורט, עמותות בעיר

אגף שירותים חברתיים וקהילתיים )שח"ק(
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מנהל הנדסה
מנהל ההנדסה אחראי על נושאי תכנון העיר, פיתוח תשתיות, תנועה, הדרכים ומבני הציבור, רישוי הבניה ואכיפת חוקי התכנון והבנייה.

כמי שמיישמים 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.
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מנהל הנדסה
הנהלה

תכנון עיר

מספר 
משימה

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים התחדשות עירוניתחדשנות ויזמות 650 התחדשות עירונית44012משימות אב2085
עבור תכנית מתאר עירונית

שירות והסברה, מחשוב ומערכות מידע, הנדסה, הלשכה הקמת מרכז מידע וידע עירוני לתושבים, יזמים וגופי העירייה
המשפטית, תכנון אסטרטגי ושיתופיות, משרדי ממשלה, 

הנהלת העירייה 

31.12.19הקמת המרכז והפעלתו0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים התחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2086
עבור תכנית מתאר עירונית

נחתם הסכם עם מזור-פירשט שהחלו עבודה, 0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה יצירה ואישור מסמך מדיניות עירוני להתחדשות עירונית
פגישות שוטפות וסיורים בעיר ונקבעה ועדת היגוי

גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים התחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2087
עבור תכנית מתאר עירונית

נבחנו נהלים ומתודות שונות, ינואר 2019 -בשלבי 0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה  יצירה ואישור נוהל פניות יזמים להתחדשות עירונית
דיוק

הקמת נציגויות תושבים חוקיות, סיוע בבחירת עו"ד וקידום תהליכים התחדשות עירונית-העלאת היתכנות חברתית למיזמים התחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2088
bottom-up, דיירים בוחרים יזם ולא להיפך

הלשכה המשפטית, נוער צעירים וקהילה, קיימות וחדשנות, 
חברה לתרבות ופנאי, שח"ק, תכנון אסטרטגי ושיתופיות

נוסחו מסמכי בחירת נציגות, בחירות עו"ד, קביעת כינוס 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי
תושבים ראשון. העלאת הילוך עם כניסת רכז חברתי.

31.12.19

מרחב עירוני- כללי, הנדסה, הנהלת העירייה , מנהל כספיםאיגום וגיוס תקציבים לפרוייקטים- רח' וייצמן, שכונת יוספטל וכו'התחדשות עירונית -איתור וקידום מיזמי עוגןהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2089
שכונות

בחינת הגשת יוספטל למסלול רשויות. יש 31.12.19 0-120תושבים כללי
לחכות לאישור מהנדס ור"ע לפני קידום. רבעון 2 

איתורים נוספים
מרחב עירוני- כללי, הכנסות, הלשכה המשפטית, מנהל כספיםיצירת הכנסות לקידום הסכם גג להתחדשות עירונית התחדשות עירונית - פעולות ליצירת הכנסותהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2090

שכונות
בבדיקה31.12.19יעד נמצא בבדיקה0-120תושבים כללי

משימות 2091
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותהדפסת תכניות במכוני העתקותהעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 170 תכנון כללי44005

משימות שכר 2092
וכ"א

31.12.19קבלת ייעוץ ויישום ההמלצותהעסקת יועצים לפרוייקטים שוניםהעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 122 יעוץ מקצועי1731000752

31.12.19עמידה בזמני תקן בעלי תוקף0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהעמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושאים: "הנדסה תכנון" מתן שירות איכותי ומקצועיCRMשיפור השירותמשימות אב2093
31.12.19עמידה בזמני תקן בעלי תוקף על פי חוק0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהעמידה בלוחות הזמנים בהכנת תיקי מידע מתן שירות איכותי ומקצועיCRMשיפור השירותמשימות אב2094
גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותתכנית מתארמשימות אב2095

עבור תכנית מתאר עירונית
קידום תכנית מתאר כוללנית לאחר עדכונה במסגרת הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה
31.12.19מתן תוקף לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה 

גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמות 300 תכנון ליעדים44010משימות אב2096
עבור תכנית מתאר עירונית

31.12.19קידום תכנון נופי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרתכנון טיילת דרום העיר, העסקת יועץ נוף ויועץ דרכים

גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה, תשתיות ושטחים פתוחים שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמותתכנון ליעדים44010משימות אב2097
עבור תכנית מתאר עירונית

31.12.19סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרתכנון הרשת הירוקה

קידום תכנון עפ"י איכות תקציב ולו"ז כחלק מתכנון עירוני ניהול ידע בארגוןשיפור השירותתכנון ליעדים44010משימות אב2098
כללי

שותף-ועדת מישנה לתכנון ובנייה 31.12.19הטמעה מלאה של אישור תב"ע במערכתעובדי עירייהאחרעדכון מערכת טלדור ו - GIS לאחר אישור תב"ע

31.12.19אישור מסמכי מדיניות  200 לשנת 2019 ו-230 לשנת 0-1202020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה פרוייקט תמ"ל 1088פרוייקט תמ"ל 1088ותמל 600 תמ"ל 440111088משימות אב2099
התאמת תב"עות לשימושי הקרקע הרצויים -תב"ע התחדשות התחדשות עירוניתחדשנות ויזמות 400 תב"עות44007משימות אב2100

עירונית )תמ"א 38(
מועצת העיר כמחליטה סופית31.12.19אישור מסמכי מדיניות  200 לשנת 2019 ו-230 לשנת 0-1202020תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה תכנית התחדשות עירונית עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38/מסמכי מדיניות

31.12.19ביצוע על פי תכנון וביצוע המשימה לפי לו"ז 0-120תושבים כללישכונותנוער צעירים וקהילה, שח"קקידום תכנית שכונת כיסופים קידום תהליכים קיימים בתכנית התחדשות עירוניתהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמות 150 פינוי בינוי כיסופים44009משימות אב2101
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

זיהוי 10 מתחמים רלוונטיים להתחדשות עירונית וקידום תכניות קידום מיזמים חדשים בתחום ההתחדשות העירוניתהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמותהתחדשות עירונית44012משימות אב2102
בתחומם במסגרת מסלול מיסוי ומסלול רשויות

ביצוע על פי תכנון, ביצוע המשימה תוך עמידה בלו"ז 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה
שנקבע לה 

30.06.19

מרחב עירוני- כללי, חברה לתרבות ופנאיקידום תב"ע שימור התאמת תב"עות לשימושי הקרקע הרצויים תב"עות שימורשיפור השירות 300 תב"עות44007משימות אב2103
שכונות

בסיוע יועצי חוץ31.12.19הפקדת התב"ע0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- כללי, הכנסות, מנהל כספיםתכנית רח' ויצמן קידום תוכניתשיפור השירות 300 תב"עות44007משימות אב2104
שכונות

בסיוע יועצי חוץ31.12.19מתן תוקף0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- כללי, הכנסות, מנהל כספיםהתווית תב"ע הגדלת זכויות ותוספת שימושים כ"ס  50שיפור השירות 500 תב"עות44007משימות אב2105
שכונות

בסיוע יועצי חוץ31.12.19הפקדת תב"ע 0-120תושבים כללי

מרחב עירוני- כללי, הכנסות, מנהל כספיםאישור בוועדה המקומית הנחיות מרחביות שיפור השירות 200 תב"עות44007משימות אב2106
שכונות

שותף-ועדת מישנה לתכנון ובנייה 31.12.19מתן תוקף לתב"עות0-120תושבים כללי

התאמת תב"עות משביחות לשימושי הקרקע הרצויים שיפור השירות 100 תב"עות44007משימות אב2107
ותב"עות כלליות/נק' ביוזמת העירייה  

מרחב עירוני- כללי, הכנסות, מנהל כספיםמתן תוקף 
שכונות

תב"עות נושאיות בסמכות ועדה מקומית: מתן תוקף. 0-120תושבים כללי
תב"עות משביחות בסמכות ועדה מחוזית

31.12.19

קידום תב"עות התחדשות עירונית ברחובות אלי כהן, יוספטל, עליה, קידום תוכנית התחדשנות עירונית התחדשות עירוניתשיפור השירותתב"עות44007משימות אב2108
קפלן

מרחב עירוני- כללי, הנדסה, מנהל כספים, הנהלת העירייה 
שכונות

חלוקה למתחמים, כולל: שלביות לביצוע, הקמת נציגויות 0-120תושבים כללי
דיירים, מינוי עו"ד דיירים.)500,000 ש"ח נוספים מתקציב 

)2017

שותף-ועדת מישנה לתכנון ובנייה 31.12.19

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפור השירות 150 הוצאות תכנון1732000750משימות אב2109
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, העסקת יועצים בתחום הכנת תיקי מידע /מכרז ופרוייקטים נוספים
שכונות

המשך העסקת עובדים מקצועיים ומסורים העומדים בלו"ז 0-120תושבים כללי
למשימותיהם

השלמה מתבר 31.12.1944005

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפור השירות 1,000 תכנון כללי44005משימות אב2110
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, העסקת יועצים בפרוייקטים נוספים
שכונות

המשך העסקת עובדים מקצועיים ומסורים העומדים בלו"ז 0-120תושבים כללי
למשימותיהם

העסקת יועצים לתכנון, אדריכלות31.12.19

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפור השירות 300 תכנון כללי44005משימות אב2111
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, העסקת יועצים בתחום הכנת תיקי מידע /מכרז ופרוייקטים נוספים
שכונות

המשך העסקת עובדים מקצועיים ומסורים העומדים בלו"ז 0-120תושבים כללי
למשימותיהם

השלמה משוטף 31.12.191732000750

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב ותמלשיפור השירותמשימות אב2112
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, מנהל כספים, הכנסות, חינוך, שח"ק, רשות הספורטקידום מתחם מגורים /החלטה ממשלית 
שכונות

0-12031.12.19תושבים כללי

מרחב עירוני- כללי, הגדלת תחום שיפוט העיר הגדלת שטחים בנושא השיפוטותמלשיפור השירותמשימות אב2113
שכונות

ועדת גבולות31.12.19הגדלת תחום שיפוט העיר 0-120תושבים כללי

משימות 2114
שוטפות

תשלום עבור הוצאות נלוות לתכנון/כרטיסים חכמים /קומסיין /עבודה שוטפת, העסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפור השירות 9 הוצאות עזר לתכנון1732000780
העתקות

מרחב עירוני- כללי, 
שכונות

31.12.19אישור הוצאות כנדרש לצורך ביצוע עבודה שוטפת 

משימות 2115
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותטיוב מידע והטמעהטיוב מידע /בקרת איכות/יועץ מכרזיםשיפור השירותתכנון ליעדים44010

משימות שכר 2116
וכ"א

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפור השירות 300 הוצאות תכנון1732000750
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, העסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השונים בתחום אדריכלות נוף
שכונות

המשך העסקת עובדים מקצועיים ומסורים העומדים בלו"ז 0-120תושבים כללי
למשימותיהם

31.12.19

משימות שכר 2117
וכ"א

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפור השירות 150 הוצאות תכנון1732000750
ולו"ז

מרחב עירוני- כללי, העסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השונים בתחום אדריכלות
שכונות

המשך העסקת עובדים מקצועיים ומסורים העומדים בלו"ז 0-120תושבים כללי
למשימותיהם

31.12.19

משימות שכר 2118
וכ"א

גיוס וקליטת 2 עובדים ליחידת התחדשות עירונית31.12.19איוש 2 תקנים- מתכנן חברתי ובודק תכניותתשלום שכר שוטף מחלקת תכנון- התחדשות עירוניתתשלום שכר שוטףשיפור השירות 500 משכורת ושכר משולבי1732001110

משימות שכר 2119
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף לעובדי מחלקת תכנוןתשלום שכר שוטףשיפור השירות 1,190 משכורת ושכר משולבי1732000110
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מנהל הנדסה

רישוי ופיקוח

מספר 
משימה

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

משימות שכר 2120
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת תכנוןתשלום שכר שוטףשיפור השירות 90 שעות נוספות1732000130

משימות שכר 2121
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת תכנוןתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 50 אחזקת רכב1732000140

100% מימון ממשרד השיכון והבינוי31.12.19ביצוע על פי תכנון וביצוע המשימה לפי לו"ז 0-120תושבים כללישכונותנוער צעירים וקהילה, שח"קקידום היתרי בניה- שכונת תקומהקידום תהליכים קיימים בתכנית התחדשות עירוניתהתחדשות עירוניתחדשנות ויזמות 1,184 תקומה תכנון44008משימות אב2122
שירות והסברה, חזות העיר, הנדסה, משרדי ממשלה , תחזוקה הטמעה ומחשוב  תהליך טופס 4 שירות אופטימאלי לתושבי העירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2123

ותפעול
פיקוח100%31.03.19 שימוש 0-120תושבים כללי

מתן שירותי מידע וארכיב, מתן עזרה במילוי והגשת טפסים, הצבת שירות אופטימאלי לתושבי העירשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2124
קיוסק מידע ועוד

רישוי100%31.12.19 מענה על פניות0-120תושבים כללישירות והסברה

רישוי100%30.06.19 הטעמת מערכת CRMעובדי עירייהשירות והסברההטמעת העבודה עם מערכת טלפוניה ומערכת CRM בכל היחידותשירות אופטימאלי לתושבי העירCRMשיפור השירותמשימות אב2125
פיקוח31.12.19עמידה ב90% בזמני התקן0-120תושבים כללישירות והסברהשיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושאי פיקוח בניהשירות אופטימאלי לתושבי העיר בתחום פיקוח הבניה שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2126
רישוי31.12.19סיום טיפול סוף 0-1202019תושבים כללישירות והסברהבחינת אפשרות לשלוח תזכורות במיילהקניית כלים לייעול השירותשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2127
מבני פאלקל - המשך ביצוע סקר מבנים וקבלת הנחיות לטיפול במבנים פיקוח ממוקדשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2128

מיועץ
טיפול מלא מסקנות הסקר , ביצוע הסקר ובעקבותיו הגדרת עובדי עירייה

פעולות ליישום
שימוש בתקציב 2018, פיקוח31.12.19

צוברי גז - טיפול בצוברי גז הטמונים ברחבי העיר ללא היתרי בניה פיקוח ממוקדשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2129
וביצוע אכיפה בשיתוף התביעה העירונית

פיקוח31.12.19יישום המשימה לאורך השנה עובדי עירייההלשכה המשפטית

בשנת 2017 הוכנו 25 תיקים והועברו כ - 700 31.12.19יישום מלא בהתאם לביקוש בשנהעובדי עירייההלשכה המשפטיתהכנת תיקים לבתי משפט בשיתוף התובע העירוניטיפול בחריגות בניהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2130
תיקים לצורך רישום הערת אזהרה בגין חריגות 

בניה
משימות 2131

שוטפות
שיבוץ לוועדה המתאימה, הכנת חומרים לוועדות תכנון שונות, טיפול ועדות תכנון ובניהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות

בחומרים לאחר הוועדה וטיפול בוועדות ערר
רישוי1531.12.19 ועדות בשנה עובדי עירייההלשכה המשפטית, הנהלת העירייה , תושבים

משימות 2132
שוטפות

רישוי31.12.19תלוי היצע וביקושעובדי עירייהקבלת בדיקת בקשות להיתר בניהתהליך בחינה ומתן היתרשיפור השירות

משימות 2133
שוטפות

רישוי, רישוי100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייההכנסותחישוב היטלים ואגרות תהליך בחינה ומתן היתרשיפור השירות

משימות 2134
שוטפות

רישוי100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהסריקת גרמושקות הטמעת רפורמת הרישוי במשרדי ההנדסהשיפור השירות 25 סריקת גרמושקות1733200780

משימות 2135
שוטפות

רישוי31.12.19עמידה ב100% בעדכוןעובדי עירייהעדכון סטטוס בקשה באמצעות מסרוניםמרכז שירותשיפור השירות

משימות 2136
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהכלים ומכשיריםפיקוח על הבניהשיפור השירות 4 כלים ומכשירים 1733200740

משימות 2137
שוטפות

בשנת 2017 בוצעו 2600 בקרות בהתאם להיתרי 31.12.19כ2000 בשנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהכנסותביצוע בקרות בהתאם להיתרי בניה שנתנו ובהתאם לאישורים לטאבופיקוח על הבניהשיפור השירות
בניה, אישורים לטאבו ורישוי עסקים, פיקוח

משימות 2138
שוטפות

בשנת 2017 בוצעו 700 אכיפות, פיקוח31.12.19כ800 בשנהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאכיפת חריגות בניהפיקוח על הבניהשיפור השירות
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

משימות 2139
שוטפות

בשנת 2017 טופלו 700 קריאות מוקד31.12.19כ700 בשנהעובדי עירייהמרחב עירוני- כללישירות והסברהטיפול בקריאות מוקד פיקוח על הבניהשיפור השירות

משימות 2140
שוטפות

100%31.12.19 מתן שירות בהתאם לשעות קבלת קהל0-120תושבים כלליעסקיםקבלת קהל והדרכת בעלי עסקיםעסקים בעלי רשיונות עסק עפ"י חוקשיפור השירות

משימות 2141
שוטפות

31.12.19עדכון האתר במידת הצורך0-120תושבים כללישירות והסברה, מחשוב ומערכות מידעעדכון שוטף של אתר האינטרט העירוניעסקים בעלי רשיונות עסק עפ"י חוקשיפור השירות

משימות 2142
שוטפות

ב - 2017 עמדו ב - 87.3% בעלי רשיון90%31.12.19 מהעסקים פועלים עם רשיון0-120תושבים כלליעסקיםמתן רשיונות עסקיםעסקים בעלי רשיונות עסק עפ"י חוקשיפור השירות

משימות 2143
שוטפות

100%31.12.19 הצלחה בקיום פיקוח תברואי0-120תושבים כלליעסקיםביצוע פיקוח ואכיפההסדרת רשיונות לפי חוק רישוי עסקים ותקנות בריאות העםשיפור השירות

משימות 2144
שוטפות

100%31.12.19 מהעסקים במבני ציבור בעלי רשיונות0-120תושבים כלליעסקיםהסדרת רשיונות לעסקים הנמצאים במבני ציבוראכיפת חוק שיוון זכויות וחוק רישוי עסקיםשיפור השירות

משימות 2145
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותבדיקת התרים בטיחות באתרי בניההעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 126 תכנון כללי44005

משימות שכר 2146
וכ"א

העצמת עובדים  1,215 שכר1733100110
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מחלקת רישוי תשלום שכר שוטף

משימות שכר 2147
וכ"א

העצמת עובדים  30 שעות נוספות1733100130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת רישוי תשלום שכר שוטף

משימות שכר 2148
וכ"א

העצמת עובדים  55 אחזקת רכב עובדים1733100140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת רישוי תשלום אחזקת רכב

משימות שכר 2149
וכ"א

העצמת עובדים  1,090 שכר1733200110
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת פיקוחתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2150
וכ"א

העצמת עובדים  135 שעות נוספות1733200130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת פיקוחתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2151
וכ"א

העצמת עובדים  150 אחזקת רכב עובדים1733200140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת פיקוחתשלום אחזקת רכב

חיזוק האיתנות  130 ביטוח1933000440משימות אב2152
הפיננסית

31.12.19מרחב עירוני- כללימנהל כספיםתשלום עבור ביטוח מבנים ניהול נכסי עירייה

חיזוק האיתנות  250 השתתפות בתקציב 1935000910משימות אב2153
הפיננסית

31.12.19מרחב עירוני- כלליהעברת תקציב לתב"רניהול נכסי עירייה

חיזוק האיתנות  2 ספרים 1931000520משימות אב2154
הפיננסית

30.06.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה רכישת ספרות מקצועיתניהול נכסי עירייה  - מתן ייעוץ משפטי

חיזוק האיתנות  11 עבודות קבלניות1931000750משימות אב2155
הפיננסית

31.12.19עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה הוצאות שונותניהול נכסי העירייה- תוכנות עבודה 

נכסים
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

חיזוק האיתנות  250 תיק בניין31001משימות אב2156
הפיננסית

ניהול נכסי עירייה - רישומי 'קרקעות, ביצוע הפקעות, 
התייחסות לתצרי"ם, הסדרת שימוש בשטחי התארגנות, ועוד. 

31.12.19מרחב עירוני- כלליהנדסה, הכנסותהפקעות ויישום תצ"רים

חיזוק האיתנות  359 שכר דירה דמי חכירה1935000410משימות אב2157
הפיננסית

31.12.19ביצוע מרחב עירוני- כלליכלל העירייה תשלום שכר דירה עבור מבנים שכירת וחכירת קרקעות ומבנים נחוצים לעירייה

חיזוק האיתנות  4 הוצאות אחרות 1935000780משימות אב2158
הפיננסית

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה פירסום מכרזים, ויעוץ משפטיהגדלת הכנסות 

חיזוק האיתנות  990 שכר דירה לבתי ספר 1939000410משימות אב2159
הפיננסית

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוךשכר דירה לבתי ספר ניהול שכירויות

הוצאות אחזקה וניהול 1934000780משימות אב2160
אזה"ת

חיזוק האיתנות  1,070 
הפיננסית

0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כללימנהל כספיםניהול ואחזקה- אזה"תניהול שכירויות

משימות 2161
שוטפות

פיקוח31.12.19כ-1000 בשנהעובדי עירייההכנסותאישור לטאבו בשיתוף עם פיקוח בניה ואגף הכנסותניהול אישורי טאבושיפור השירות

משימות 2162
שוטפות

31.12.19תלוי היצע וביקושעובדי עירייההלשכה המשפטיתטיפול בעתירות מנהליותעתירותשיפור השירות

משימות 2163
שוטפות

רישוי80%31.12.19 הטמעה עובדי עירייההמשך הטמעת תהליך רישוי זמיןהטמעת הרפורמה במשרדי ההנדסהשיפור השירות

משימות שכר 2164
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב  תשלום אחזקת רכב 22 אחזקת רכב1931000140

משימות שכר 2165
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת נכסיםתשלום שכר שוטף 435 משכורת ושכר משולבי1931000110

31.12.19קבלת ייעוץ ויישום ההמלצותייעוץ נגישות לתחבורההעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 הנגשת צמתים ותחנות 24002משימות אב2166
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותמנהל כספיםיועץ תנועה בכיר לבדיקת היתרים שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח שיפור השירות 114 יעוץ מקצועי1731000752משימות אב2167
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותמנהל כספיםיועץ תנועה לא בכיר לבדיקת היתריםשירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח שיפור השירות 117 יעוץ מקצועי1731000752משימות אב2168
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותמנהל כספיםיועץ רמזוריםשירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח שיפור השירותמשימות אב2169
30.12.19עליה מ - 84.45% ל - 0-12090%תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהשיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושאי תנועהתחבורה ותנועה תקינים ופועלים לרווחת הציבור CRMשיפור השירותמשימות אב2170
עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית על ידי העדפת נתיבים מהיר לעירקידום התחבורהמשימות אב2171

לתח"צ
 עמידה בלוחות זמנים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר, החברה הכלכליתליווי הפרוייקט לכדי מיקסום תועלתיו לציבור תושבי כ"ס 

הסדרי תנועה זמניים ללא תקלות
הנדסה )מהנדס עיר, תשתיות כבישים ושצפים( 30.12.19

גורם חיצוני)נתיבי איילון,משרד התחבורה,חברת 
גדיש(.

הרחבת כביש 5504 מצומת כביש 55 עד לצומת הכניסה מהיר לעירקידום התחבורהמשימות אב2172
למושב ניר אליהו לחתך דו נתיבי ודו מסלולי

פיתוח כביש 5504 וצמתים כ"ס 50 שלב א')הוגש למימון מת"ח לשנת 
2017. במסגרת פרוייקט "מהיר לעיר"(

כניסה לביצוע על פי לוחות הזמנים של נתיבי איילון ומימון 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר, החברה הכלכלית, משרדי ממשלה 
משרד התחבורה 

פרוייקט אורך טווח לשלוש שנים גורם חיצוני 30.12.19
)נתיבי איילון,משרד התחבורה,חברת גדיש(

הנדסה )מהנדס עיר, תשתיות כבישים ושצפים( 30.12.19יישוןם בפועל0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרמסופי תח"צ: צפוני- ירוקה, מזרחי- כ"ס 50ביצוע שני מסופי תח"צ על ידי משרד התחבורה ובמימונםמהיר לעירקידום התחבורהמשימות אב2173
גורם חיצוני )נתיבי איילון, משרד התחבורה, חברת 

גדיש(
ליווי תחבורתי לתמ"ל 1088, יצירת סל פרוייקטים כמצע שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהמשימות אב2174

לביצוע הסכם גג וקידום בסיס לתכנית אב לתחבורה עירונית
יישום תכנית תמ"ל 1088 /הסכם גג על פי מדיניות ראש 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , הנהלת העירייה , מנהל כספים, הכנסותתכנית להסכם גג לתמ"ל 1088

העיר 
30.12.19

תחבורה
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

הורדת גודש התנועה בדרום העיר בדגש על צירים תל חי בן שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהמשימות אב2175
גוריון סוקולוב

מח 162ב -תת"ל 15 )רמפת 43 ו33 (ביצוע רמפת תל חי ורמפת 
סוקולוב 

במימון וביצוע נתיבי ישראל30.12.19ביצוע עפ"י תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחר

תחבורתי הוגש טרם 23007משימות אב2176
אושר

פיתוח רחוב הצברים )תל חי מערבה(31.12.19ביצוע טרם יישום מח 162ב0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרביצוע רחוב הצברים )בעקבות תכנית מח162/ב'(ביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד התחבורהשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 2,000 

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהשבילי אופנים25002משימות אב2177
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

השלמת שבילי אופניים ברח' משה סנה לביצוע בקטע בית חולים מאיר 
לשמחה 

יש לאתר השלמה30.09.19יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, משרדי ממשלה 

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 1,278 שבילי אופנים25002משימות אב2178
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

31.12.19יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה פיתוח שבילי אופניים ברחבי העיר במימון עצמי

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהשבילי אופנייםמשימות אב2179
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

מספר מרכבה 31.12.191001009418יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליהחברה הכלכלית, משרדי ממשלה פיתוח שבילי אופניים בגין- משה סנה- ספיר

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 1,921 שבילי אופניים25006משימות אב2180
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

מספר מרכבה 31.12.191001160319קבלת תקציב ליישום0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שבילי אופניים- רח' סוקולוב

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 2,785  שבילי אופניים25006משימות אב2181
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

מספר מרכבה 1001160410 31.12.19קבלת תקציב ליישום0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שבילי אופניים - רחוב ששת הימים 

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 500 שבילי אופניים25002משימות אב2182
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

מספר מרכבה 1000521120 31.12.19הגדלת שבילי אופניים ברחבי העיר0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה  תכנון שבילי אופניים שלב א' כחלק מתכנית אב

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהשבילי אופנים25002משימות אב2183
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

מספר מרכבה 31.12.191001008217סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחרתכנון שבילי אופניים רחוב תל-חי 

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2184
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 500 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001129767סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחרתכנון רחוב עתיר ידע

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 500 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2185
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001002490סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה  תכנון ציר התע"ש

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 500 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2186
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191000659788יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע הסדרת צומת בן יהודה- הפועל

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 80 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2187
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191000815463יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע הסדרה בטיחותית בן יהודה- הגליל

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 200 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2188
התחבורה

תכנון הסדרי בטיחות בציר בן יהודה כ"ס- תכנון גל ירוק בן יהודה 
הגליל, תל חי, החי"ש

מספר מרכבה 30.09.191000614967סיום תכנון וביצוע בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 950 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2189
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001002493סיום תכנון וקבלת תקציב לביצוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחרתכנון רחוב בן גוריון

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 450 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2190
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001042898סיום תכנון וקבלת תקציב לביצוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחרתכנון רחוב מפא"י והסדרת צומת מפא"י- סוקולוב

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2191
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 350 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191000878997קבלת תקציב ליישום0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחר, החברה הכלכליתביצוע מסוף קצה לאוטובוסים מסוף בית העלמין

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2192
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 350 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001013479סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון מסוף לתח"צ רחוב עתיר ידע

פרויקטים תחבורתיים 23004משימות אב2193
ללא מימון משרד 

התחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 450 
התחבורה

31.12.19סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון כביש 40 וצומת כביש 40/ עתיד ידע
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2194
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 100 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001129768סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון הסדרת רמזור טשרניחובסקי -רמז

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 1,428 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2195
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191000740832סיום תכנון מותנה בקבלת תקציב ביצוע ממשרד התחבורה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון מפורט בציר תל חי

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורהפרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2196
התחבורה

מספר מרכבה 30.06.191000148368סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הסדרת צומת אהרונוביץ-סוקולוב

 יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון התחדשות עירוניתקידום התחבורהשבילי אופנייםמשימות אב2197
רכיבה על אופניים וההליכה ברגל

152 מתקנים: גלילי, הרצוג, שרת, שז"ר אלון, מפתן, אולפנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולהצבת מתקני אופניים במוסדות חינוך
הראל, רבין, תורה ומדע 

איכות הסביבה)תחזוקה ופיתוח מוסדות(31.03.19

איכות הסביבה )גנים ונוף,עבודות ציבוריות(31.12.19יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולחניות אלכסוניות רחוב רקפתהקמת והרחבת  חניונים ברחבי העירשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 100 חניונים25001משימות אב2198
איכות הסביבה )גנים ונוף,עבודות ציבוריות(31.12.19יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולתוספת חניות אלכסוניות רחוב כלניתהקמת והרחבת  חניונים ברחבי העירשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 100 חניונים25001משימות אב2199

פרויקטים תחבורתיים 25001משימות אב2200
ללא מימון משרד 

התחבורה

שינויים גאומטריים לצרכי שיפור בטיחות בהתאם להחלטת ועדת פרוייקטים תחבורתיים ללא מימון משרד התחבורהשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 225 
תנועה

31.12.19שיפור הבטיחות ומימוש תקציב על פי החלטות הוועדה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעול

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2201
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 250 
התחבורה

מספר מרכבה 0-12031.12.191001038409תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שינויים גאומטרים במעגלי תנועה קיימים כצנלסון מוטה גור

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2202
תחבורה

מהיר לעיר, שיפוץ, קידום התחבורה 200 
בינוי ותשתיות

תכנון וביצוע אלי הורביץ בקטע שבן רח' עמק החולה לבי"ס רמז פרוייקטים תחבורתיים 
-ביצוע שינוי חתך רחוב לשיפור הבטיחות סביב מוסדות חינוך

מספר מרכבה 31.12.191001129769יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 900 פרויקטים תחבורתיים23002משימות אב2203
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191000536832בבחינה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעול, משרדי ממשלה מעקות ציר בן יהודה

צומת בן יהודה- טשרניחובסקי תכנון הפרדה מפלסית -שיקוע ממזרח פרוייקטים תחבורתיים קידום התחבורהמנהרה בציר בן יהודה1455משימות אב2204
למערב

בהתאם למדיניות עירונית31.12.19בבחינה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה 

תחבורתי הוגש טרם 23007משימות אב2205
אושר

איכות הסביבה )עבודות ציבוריות( גורם חיצוני 31.12.19יישום בשנת 0-1202019תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעול, משרדי ממשלה הצבת סככות המתנה לאוטובוסים ברחבי העירשיפור שירות למשתמשי התחבורה הציבוריתשיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
)משרד התחבורה,חברת מטרופולין(

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2206
תחבורה

מהיר לעיר, שיפוץ, קידום התחבורה 804 
בינוי ותשתיות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001161013סיום תכנון וקבלת תקציב לביצוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הקמת רמזור צומת בן גוריון- רופין- תל חי

תחבורתי הוגש טרם 23007משימות אב2207
אושר

מהיר לעיר, שיפוץ, קידום התחבורה
בינוי ותשתיות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד 
התחבורה

הנדסה )תכנון העיר(, גורם חיצוני )משרד 31.12.19סיום תכנון וקבלת תקציב לביצוע0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה , אחרביצוע מסוף לתח"צ ברחוב עתיר ידע
התחבורה,המפקח על התחבורה הציבורית, חברת 

מטרופולין(
פרויקטים תחבורתיים משימות אב2208

מותנה מימון משרד 
התחבורה

מהיר לעיר, שיפוץ, קידום התחבורה
בינוי ותשתיות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד 
התחבורה

גורם חיצוני)משרד התחבורה( 31.12.19סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון צומת טשרניחובסקי- רמז

תחבורתי מימון משרד 23005משימות אב2209
תחבורה

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 500 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001167166יישום התכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה הסדרת מעגל תנועה דו נתיבי בצומת ספיר-נעמי שמר

פרויקטים תחבורתיים 25004משימות אב2210
מותנה מימון משרד 

התחבורה- שבילי 
אופניים

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
התחבורה

גורם חיצוני)משרד התחבורה( 31.12.19קבלת תקציב ליישום0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שביל אופניים ברחוב תל חי )ויצמן- כביש 531(
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

פרויקטים תחבורתיים 25004משימות אב2211
מותנה מימון משרד 

התחבורה- שבילי 
אופניים

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
התחבורה

גורם חיצוני)משרד התחבורה( 31.12.19יישום התכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שביל אופניים ברחוב סוקולוב

פרויקטים תחבורתיים 25004משימות אב2212
מותנה מימון משרד 

התחבורה- שבילי 
אופניים

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
התחבורה

גורם חיצוני)משרד התחבורה( 31.12.19קבלת תקציב ליישום0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה ביצוע שביל אופניים ברחוב נורדאו

שביל אופנים לפי 25006משימות אב2213
הרשאות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 400 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001131580קבלת תקציב לתכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון שביל אופניים ברחוב בן יהודה )החי"ש- דרך הפועל(

משימות 2214
שוטפות

שביל אופנים לפי 25006
הרשאות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 1,939 
התחבורה

31.12.19קבלת תקציב לתכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה פרוייקטים

משימות 2215
שוטפות

שביל אופנים לפי 25006
הרשאות

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה 400 
התחבורה

מספר מרכבה 31.12.191001131581קבלת תקציב לתכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון אופניים רחוב ת"א -יפו

משימות 2216
שוטפות

תכנון וביצוע הנגשות לאור דרישה להתאמה פרטנית שאינה מגובת הנגשת צמתים 125 הנגשת צמתים ותחנות 24002
בועדת תנועה 

31.12.19עמידה ב- 100% יעדי התכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

משימות שכר 2217
וכ"א

פרויקטים תחבורתיים 25004
מותנה מימון משרד 

התחבורה- שבילי 
אופניים

תכנון וביצוע פרוייקטים תחבורתיים - מותנה תקציב משרד שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
התחבורה

גורם חיצוני)משרד התחבורה( 31.12.19סיום תכנון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה תכנון שביל אופניים המוביל

משימות שכר 2218
וכ"א

תכלול כל מטרות המחלקה, שיפור השירות לתושבים  ויישום שיפוץ, בינוי ותשתיותקידום התחבורה
מטרות המחלקה

הלשכה המשפטית, חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, משרדי קיום וועדות תנועה ותחבורה מקומיות/ מרכזיות
ממשלה , אחר

יועץ משפטי, הנדסה )רישוי ופיקוח(, 31.12.19קיום לכל הפחות 4 וועדות תנועה בשנהעובדי עירייה
חינוך)הסעות(, ביטחון )זה"ב(, גורם חיצוני 

)משרד התחבורה, משטרה,נציג תושבים, ארגון 
מורי הנהיגה(

משימות שכר 2219
וכ"א

31.12.19מנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף הנדסהתשלום שכר שוטף 2,165 משכורת ושכר משולבי1731000110

31.12.19סיום טיפול במפגע0-120תושבים כלליחזות העיר, שירות והסברה, תחזוקה ותפעולבחינת תלונות ודרישת רגולציה מפעל בראוןשיתוף ציבור ושירות -ניטרול מוקדי מפגע סביבתישיפור השירותמשימות אב2220
31.12.19שמירה על עמידה בזמני תקן של מעל 97%שירות והסברההטמעת העבודה עם מערכת CRMשירות אופטימאלי לתושבי העירCRMשיפור השירותמשימות אב2221
100%31.12.19 טפסים מקוונים0-120תושבים כללישירות והסברההטמעת העבודה עם טפסים מקווניםשירות אופטימאלי לתושבי העירשיפור השירותמשימות אב2222
100%31.12.19 מענהעובדי עירייהשירות והסברהמדדי טלפוניה שירות אופטימאלי לתושבי העירCRMשיפור השירותמשימות אב2223
28.02.19מתן 140 היתרים להוצאת שולחנות וכסאות0-120תושבים כלליעסקים, הכנסותמתן היתרי הוצאת סחורה וציוד למדרכותרחובות ללא מכשוליםשיפור השירותמשימות אב2224
מתן היתרים להוצאת סחורה, מתן היתרים להוצאת סחורה 0-120תושבים כלליעסקים, הכנסותריכוז והסדרת היתרים לשולחנות וכסאות, סימון שטח ומתן מדבקהמתן היתרים להוצאת סחורה, שולחנות וכסאותשיפור השירותמשימות אב2225

ל251 עסקים
28.02.19

גורם חיצוני)משרד הפנים ,מפע"ם (31.12.19רפורמה101 - 90% הטמעה עובדי עירייהמשרדי ממשלה ליווי הטמעת רפורמההטמעת רפורמה ברישוי עסקיםשיפור השירותמשימות אב2226
3-6, 6-12, ילדים, נוערחינוך, רשות הספורטבדיקת מסמכים, הסדרת רשיונות, הדרכת גננות ופיקוחהסדרת רשיונות לקייטנותשיפור השירותמשימות אב2227

6-12
100%31.07.19 הסדרה

רישוי עסקים
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

מבצעים מיוחדים שמטרתם שמירה על בריאות ושלום הציבור שיפור השירותמשימות אב2228
וזיהוי מפגעים

בשיתוף המשרד להגנת להסביבה31.12.19פקוח של כל 38 המוסכיםמשרדי ממשלה בדיקת מוסכים - פיקוח על מפרידי שומן 

משימות 2229
שוטפות

מבצעים מיוחדים שמטרתם שמירה על בריאות ושלום הציבור שיפור השירות
וזיהוי מפגעים

100% הצלחה בקיום פיקוח תברואי והסדרה מול משרדי 0-120תושבים כלליעסקים, משרדי ממשלה בדיקת מספרות ומכוני יופי
ממשלה

בשיתוף משרד הבריאות31.12.19

משימות 2230
שוטפות

בדיקת רישוי עסקים ביחס להיתר בניה בשיתוף עם פיקוח בניה ורישוי תהליך בחינה ומתן היתרשיפור השירות
עסקים

 178/ב31.12.192018תלוי היצע וביקושעובדי עירייה

משימות 2231
שוטפות

31.12.19קבלת ייעוץ ויישום ההמלצותיעוץ נגישות לרישוי עסקיםהעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 170 תכנון כללי44005

משימות שכר 2232
וכ"א

העצמת עובדים  1,135 שכר 1715000110
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת רישוי עסקים ותברואהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2233
וכ"א

העצמת עובדים  80 שעות נוספות1715000130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות מחלקת רישוי עסקים ותברואהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2234
וכ"א

העצמת עובדים  140 אחזקת רכב עובדים1715000140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת רישוי עסקים ותברואהתשלום אחזקת רכב

בידי היועץ המשפטי בתהליך התייעצות משפטית 31.12.19אישור מרחב עירוני- כלליהלשכה המשפטיתקידום עדכון חוק עזר עירוני רמת שילוט נאותה בעיר -חוק עזר עירונישיפור השירותמשימות אב2235
גורם חיצוני )קבלן משנה להדבקת מודעות(31.12.19הכנסות של 70,000 ש"ח בשנהמרחב עירוני- כלליאחרהדבקת מודעות על ידי קבלן חיצונילוחות מוסדרים להדבקת מודעות ברחבי העירשיפור השירות 150 עבודות קבלניות1764000750משימות אב2236
גורם חיצוני )מגע"ר(100%31.12.19 הטמעהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע, שירות והסברההטמעת עבודה עם טפסים מקווניםהתייעלות בקבלת היתרים לעסקים מסחריים בשילוטחדשנות ויזמותמשימות אב2237
שימור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושאי שילוט ופירסום רמת שילוט נאותה בעירCRMשיפור השירותמשימות אב2238

עירוני
30.06.19מעל 96%מרחב עירוני- כללישירות והסברה

חיזוק האיתנות משימות אב2239
הפיננסית

תלוי תקציב 31.01.19ביצוע הסקר והגדרת פעילות מתוצאותיופיקוח ואכיפה ביצוע סקר שילוטרמת שילוט נאותה בעיר

חיזוק האיתנות משימות אב2240
הפיננסית

28.02.19יישום במהלך רבעון ראשוןהכנסותהפקת אגרות לשנת 2019 רמת שילוט נאותה בעיר

חיזוק האיתנות משימות אב2241
הפיננסית

עמידה ב- 90% גביה )כולל בתוכו אגרות, יתרות, טיפול הכנסותגביית אגרות, יתרות 2017, טיפול משפטי ודוחות יצירת תהליכי גביה אפקטיבית 
משפטי ודוחות(

31.12.19

31.12.19ביצוע בהתאם לפניות תושביםהמשך מספור בתים על בסיס קריאות תושבים וטופסי 4רמת שילוט נאותה בעירשיפור השירות 10 חמרים מספור בתים1765000720משימות אב2242
משימות 2243

שוטפות
חיזוק האיתנות 

הפיננסית
31.12.19כינוס 4 פעמים בשנההלשכה המשפטית, הכנסותריכוז וקיום ועדות שילוט אחת לרבעון רישוי שוטף

משימות 2244
שוטפות

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

100%31.12.19 פיקוח וטיפולפיקוח ואכיפה הסרת שילוט פרוע על פי צורךאכיפה שוטפת באמצעות מפקח

משימות 2245
שוטפות

31.12.19שיפוץ והחלפה בהתאם לתכנית ועדיפות על פי רמת בטיחותחזות העיר, תחזוקה ותפעולשיפוץ והחלפת לוחות מודעות גדולים על פי תכניתשיקום והחלפת לוחות מודעות ברחבי העירשיפור השירות

משימות 2246
שוטפות

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

31.12.19פיקוח ואכיפה אכיפת נושא מודעות בחירות על פי חוק הבחירותפרסום מודעות

שילוט
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

משימות 2247
שוטפות

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

31.12.19כלל העירייה , עסקיםהחלפת מודעות פעם בשבוע לפי דרישהפרסום מודעות

משימות שכר 2248
וכ"א

העצמת עובדים  582 משכורת שילוט1870000110
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטףתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2249
וכ"א

העצמת עובדים  50 שעות נוספות1870000130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספותתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2250
וכ"א

העצמת עובדים  70 אחזקת רכב עובדים1870000140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב תשלום אחזקת רכב

משימות שכר 2251
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת ביובתשלום שכר שוטףשיפוץ, בינוי ותשתיות 600 שכר1972000110

משימות שכר 2252
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת ביוב תשלום שכר שוטףשיפוץ, בינוי ותשתיות 170 שעות נוספות1972000130

משימות שכר 2253
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדים מחלקת ביובתשלום אחזקת רכבשיפוץ, בינוי ותשתיות 95 אחזקת רכב עובדים1972000140

משימות שכר 2254
וכ"א

טיהור מי ביוב השכר 1973000110
הקובע

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף עובדי מכון טיהורתשלום שכר שוטףשיפוץ, בינוי ותשתיות 835 

משימות שכר 2255
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מכון טיהורתשלום שכר שוטףשיפוץ, בינוי ותשתיות 415 שעות נוספות1973000130

משימות שכר 2256
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדים עובדי מכון טיהורתשלום אחזקת רכבשיפוץ, בינוי ותשתיות 158 אחזקת רכב עובדים1973000140

הנגשת מקום שאינו 24003משימות אב2257
בניין

31.12.19עמידה ב- 100% יעדי התכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולביצוע הנגשת המרחב הציבורי לפי תוכנית רב שנתיתקידום הנגשת המרחב הציבורישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 800 

שינויים מבניים 46017משימות אב2258
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה טיפול בתשתיות מים וביוב )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

שינויים מבניים 46017משימות אב2259
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה עבודות איטום )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 מקווה טהרה קפלן2460132750משימות אב2260
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה עבודות איטום )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 1,025 מועדוני נוער ומתקנים95001משימות אב2261
ותרבות

שיפור חזות מבני מרכזי הנוער והקהילה הן ברכישת ציוד והן יצירת מרחב בטוח ומאפשר 
בשיפוצים מבניים 

31.12.19ביצוע שיפוצים התאם למשימהעובדי עירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2262
ושיפוצים במבני רווחה

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קמועדון יוספטל - צביעה פנימית -התקנת גנרטור חירום

ביוב

בינוי, פיתוח מוסדות ונגישות
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2263
ושיפוצים במבני רווחה

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קמרכז לשלום המשפחה - צביעה פנימית

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קמגרש סורקיס ומגרש תורה ומדע- הצללה כולל תאורהביצוע הצללה כולל תאורה של מגרשי ספורטשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 400 הצללת מגרשי ספורט53014משימות אב2264
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהמיזוג פטיוהצלחת שיפור המבנה  מועדון בית לזרוסשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2265
שיפוץ מרכזי נוער 28001משימות אב2266

ותרבות
צביעה ושיפוצים; גלר, בית הסטודנט, רייזל, מרכז להשכלת מבוגרים, שיפוצים במרכזים קהילתייםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 400 

אלי כהן, קרית ספיר
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה

31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהצביעה פנימית של המועדוןשיפור המבנה מועדון בית האבןשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמועדוני נוער ומתקנים95001משימות אב2267
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהשיפוץ כללי של המבנהשיפור המבנה מועדון בית גיוראשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמועדוני נוער ומתקנים95001משימות אב2268
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהשיפור אקוסטיקה/החלפת 3 מזגניםשיפור המבנה גלריה 29שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמועדוני נוער ומתקנים95001משימות אב2269
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילהשיפוץ אולם התעמלות/צביעה פנימית של המועדוןשיפור המבנה מועדון עציוןשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמועדוני נוער ומתקנים95001משימות אב2270
31.12.19יישום על פי תכנית12-18נוערמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילההחלפת מזגניםשיפור המבנה בית אברהםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2271
-2530092769 תבר31.12.19יישום על פי תכנית3-6ילדיםגני ילדיםחינוךטיפול בהיתר יצהר; פתיחת גן ילדים ועבודות במנהשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 500 טיפול בהיתר יצהר53009משימות אב2272
מותנה בהרשאות משרד החינוך31.12.19יישום על פי תכנית3-6ילדיםגני ילדיםחינוךעיצוב מרחבי למידה M21- 15 בתי ספר לפי תכניתשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1,200 עיצוב מרחבי למידה53009משימות אב2273
שיפוץ בתי ספר לפי תכנית עבודה מפורטת: אופירה נבון, ברנר, בן שיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 3,500 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2274

גוריון, בר אילן, גורדון, דבורה עומר, דמוקרטי, חב"ד , חוה חקלאית, 
שמעון פרס, לאה גולדברג, סורקיס, סאלד, עטרת חיים, רמז, רחל 

המשוררת, שי עגנון, שילה, אילן רמון, אלון, בר לב, הראל, גלילי, הרצוג, 
כצנלסון, מפתן, רבין, אשכול פיס, מת"י, שפ"ח, מרכז פסג"ה, סאדברי, 

מרכז ישי

6-12, ילדים, נוערבתי ספרחינוך
12-18

31.12.19יישום על פי תכנית

שיפוץ גני הילדים ופיתוח חצר; אגוז, חרוב, דליה, לילך, מור, לבונה, שיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 5,000 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2275
סייפן, גורים, הדר, חמניה, זמיר, חוחית, סנונית, חרמון, שיבולת, חצב

סה"כ 22 גני ילדים- שיפוץ, תוספות בניה ופיתוח 31.12.19יישום על פי תכנית3-6ילדיםגני ילדיםחינוך
חצר

31.12.19יישום על פי תכניתתוספת בניה; רינה ועיריתשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותשיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2276
6-12, -12ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםחינוךהשלמות לגן עתידני; יקינטוןשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותשיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2277

3-6 ,18
31.12.19יישום על פי תכנית

6-12, -12ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםחינוךפיתוח חצר בגני ילדים; רקפת, שומרוןשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותשיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2278
3-6 ,18

31.12.19יישום על פי תכנית

קידום פרוייקטים עירוניים העומדים בדרישות איכות תקציב שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 60 תכנון כללימשימות אב2279
ולו"ז

31.12.19יישום תיקונים שנמצאו בהתאם לדוח יועץ0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאחרבחינה הנדסית של מבנים מסוכנים

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2280
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליגשר עליה - צביעת קונסטרוקציהגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל תחזוקה ושיפוץשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2281
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליגשר המטווח - צביעת קונסטרוקציהגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל תחזוקה ושיפוץשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2282
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליגשר קפלן - שיפוצים מקומייםגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל תחזוקה ושיפוץשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2283
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליגשר הכרמל - צביעהגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל תחזוקה ושיפוץשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללילפי צרכים העולים מהשטחשיפוץ בתי כנסת במרחב העירונישיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 שיפוץ בתי כנסת46012משימות אב2284
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

תוספת בנייה מוסדות 46014משימות אב2285
עירייה

העצמת עובדים  750 
ופיתוח מנהלים

שיפוץ, בינוי 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

תושבים כללי, מרחב עירוני- כלליתוספת בנייה מוסדות עירייה שיפוצים במבני העירייה -תחזוקה ושיפוצים 
אנשים עם 

מוגבלות

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

שיקום מגרשי כדורגל, שיפוץ מתקני ספורט כולל אולמות שיקום מגרשי כדורגלמשימות אב2286
והחלפת עמודי תאורה

בשיתוף רשות הספורט; תברים ,83021 0-12031.12.19תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורטבהתאם לתכנית עבודה מפורטת
83008,83009

מוסדות רווחה 91001משימות אב2287
ומתקנים

שירות עירוני נגיש לאנשים עם מוגבלויות-הנגשת המקומות שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
בהם ניתן שירות, ודרך מתן השירות

חזות העיר, שח"ק, רשות הספורט, תחזוקה ותפעול, חזות הקמת מתחם חדש לפעילות מדוושים בפארק- אופניים לכולם
העיר, שח"ק, רשות הספורט, תחזוקה ותפעול

תושבים כללי, פארק עירוני
אנשים עם 

מוגבלות

בהתבסס על תקציב שנתי31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2288
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

תושבים כללי, מרחב עירוני- כללימקלט -19 נגישות לנכים
אנשים עם 

מוגבלות

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 70 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2289
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -29 נגישות לנכים
מוגבלות

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2290
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם בתי ספרחינוך, רשות הספורטהנגשת אולם בר לב
מוגבלות

31.12.19שירותים, הכנה למעלית, מעברים- כלל מאפייני ההנגשה0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2291
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללירשות הספורטתכנון הנגשת מועדון בית"ר כולל מעלית
מוגבלות

31.12.19אצטדיון בית"ר כולל מעלית 2 קומות0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 950 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2292
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליחינוךהנגשת מרכז פסגה- 2 קומות ומעלית
מוגבלות

יישום מלא של הפרוייקט, מרכז פיסגה כולל מעלית ו- 2 0-120
קומות

30.06.19

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 70 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2293
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -64 נגישות לנכים
מוגבלות

30.06.19סימונים, מעקות0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2294
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -34 הנגשות לפי תקנות
מוגבלות

30.06.19סימונים, מעקות0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2295
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -35 הנגשות לפי תקנות
מוגבלות

30.06.19סימונים, מעקות0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2296
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -36 הנגשות לפי תקנות
מוגבלות

30.06.19סימונים, מעקות0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2297
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללישח"קהנגשת מבנה שיל- בן גוריון 19
מוגבלות

30.09.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2298
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כללימקלט -17 הנגשות לפי תקנות
מוגבלות

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 70 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2299
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליהנגשת שוק עליה
מוגבלות

30.09.19הנגשת שירותים0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2300
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם בתי ספררשות הספורטתכנון הנגשת אולם היובל
מוגבלות

סה"כ פרוייקט- 31.12.19900הנגשה כולל מעלית0-120

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 40 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2301
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותתכנון הנגשת מבנה משמר אזרחי
מוגבלות

סה"כ פרוייקט- 30.09.19750הנגשה כולל פיר מעלית0-120
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 120 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2302
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליהפעלת צוות תכנון ויעוץ להנגשות
מוגבלות

0-12030.09.19

מבני ציבור מותאמים לשימוש אנשים עם מוגבלויות-ביצוע שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 הנגשת מבני עיריה24001משימות אב2303
עבודות במבנים לשם הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליהתקנת מערכות שמע במבני ציבור
מוגבלות

30.09.19בהתאם לצרכים0-120

שינויים מבניים 46017משימות אב2304
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 50 
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה מפרטים ופיקוח ביצוע )שריון חוזה( 

שינויים מבניים 46017משימות אב2305
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 50 
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה יועצים לתכנון )שיריון חוזה(

שינויים מבניים 46017משימות אב2306
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 
מבניים במוסדות עירייה

מותנה בהחלטת הנהלה31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העיר, בטחון, חירום ובטיחות, תחזוקה ותפעולהתקנת מערכת כיבוי אוטומטית/מתחם לוגיסטי

שינויים מבניים 46017משימות אב2307
במוסדות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 150 
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום בהתאם לתכנית ולתקציב שהוקצה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישינויים פיזיים/משרדי אגף הנדסה 

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2308
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה ביצוע תכנון והיערכות לעבודות נדרשות לפי צורך

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2309
מבניים במוסדות עירייה

תקציב מחלקת תחזוקה ופיתוח מוסדות30.06.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוךשינויים פיזיים/הסדרת כניסה למבנה רחוב נחשון 14

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2310
מבניים במוסדות עירייה

31.12.19מבנה תהילה פנימי

מוסדות רווחה 91001משימות אב2311
ומתקנים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
מבניים במוסדות עירייה

בהתבסס על תקציב שנתי31.12.19מרחב עירוני- כללישח"קתוספת בניה- הכרמל

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2312
ושיפוצים במבני רווחה

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קתוספת קומה- הדרים- שירותי הרווחה

מוסדות רווחה 91001משימות אב2313
ומתקנים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
ושיפוצים במבני רווחה

בהתבסס על תקציב שנתי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קתוספת קומה בהדרים- שירותי הרווחה

מוסדות רווחה 91001משימות אב2314
ומתקנים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
ושיפוצים במבני רווחה

בהתבסס על תקציב שנתי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קשיפוץ מועדוני קשישים ומתקני רווחה

מוסדות רווחה 91001משימות אב2315
ומתקנים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות
ושיפוצים במבני רווחה

בהתבסס על תקציב שנתי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קמועדון עליה - תכנון הרחבת המועדון

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -ביצוע תיקונים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותמשימות אב2316
ושיפוצים במבני רווחה

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישח"קמרכז נתיבים להורות - הוספת חדר טיפולים בלובי

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2317
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבדיקה ואישור מהנדס /כלל הגשריםגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל -תחזוקת גשריםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 10 

שדרוג גשרים להולכי 48003משימות אב2318
רגל

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתיקון ליקויים/כלל - גשריםגשרים תקינים ובטיחותיים להולכי רגל -תחזוקת גשריםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 60 

שיקום מקלטים 48005משימות אב2319
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 40 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

50 מ"ר- מקלט תת קרקעי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהמקלט -48 שיפוץ כללישיפוץ מקלטים ציבוריים 
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

שיקום מקלטים 48005משימות אב2320
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 20 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

25 מ"ר- מקלט תת קרקעי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהמקלט -21 שיפוץ כללישיפוץ מקלטים ציבוריים 

שיקום מקלטים 48005משימות אב2321
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 30 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

100 מ"ר- מקלט תת קרקעי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהמקלט -11 שיפוץ מקומישיפוץ מקלטים ציבוריים 

שיקום מקלטים 48005משימות אב2322
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 40 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

60 מ"ר- מקלט עילי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהמקלט -8 שיפוץ כללישיפוץ מקלטים ציבוריים 

שיקום מקלטים 48005משימות אב2323
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 20 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

25 מ"ר - מקלט עילי31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהמקלט -4 שיפוץ כללישיפוץ מקלטים ציבוריים 

שיקום מקלטים 48005משימות אב2324
ציבוריים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 50 
ותשתיות, הערכות 

לחירום

היקף התב"ר מבוצע על ידי מחלקת בינוי ופיתוח 31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייחידות תפעול ותחזוקהעבודות שונות לפי צורך במקלטים השוניםשיפוץ מקלטים ציבוריים 
ומחלקת תפעול ואחזקת מוסדות

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 1,900 שיפוץ כללי48005משימות אב2325
ותשתיות, הערכות 

לחירום

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותמקלט 55 - ויצמן 94 ו 92- )התאמה למרכז הפעלה(שיפוץ מקלטים ציבוריים ומבנים לשעת חירום

סריקות מחלקת 48006משימות אב2326
תחזוקה

31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליסריקת מסמכים תפעול שוטף אגף הנדסה 50 

בניה והרחבה- ניצנים, יצהר, שרת, יצחק שדה, גוונים, אוסישקין, שיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 26,500 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2327
גולדה מאיר, תורה ומדע, שז"ר )תכנון(, רמז )תכנון(

31.12.19יישום על פי תכניתמחשוב ומערכות מידע, מנהל כספים

31.12.19מחשוב ומערכות מידע, מנהל כספיםרכש, הצטיידות ומחשוב לפי פרוגרמה שיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 2,000 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2328
31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה מענים לפי צרכים העולים מהשטחשיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1,000 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2329
פעולות קבועות; צביעה, איטום, סככות הצללה, סילוק מפגעי בטיחות, שיפוץ מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 8,000 שיפוץ ושדרוג מוס"ח53012משימות אב2330

תשתיות מים וביוב בהתאם לצרכים
31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

כתיבה והטמעת נוהל נגישות בתחום בינוי / שיפוץ / תחזוקה ורכישת היערכות אגף הנדסהניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישותמשימות אב2331
מבנים חדשים, לרבות עיצוב פנים וממשקים לרכש

31.12.19כתיבת הנוהל והטמעתועובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות

משימות 2332
שוטפות

אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית-בה"ס שרתהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 330 הנגשת מוס"ח53008
מוגבלות

 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2333

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשת כיתות שמע  של 30 כיתות לפי תכנית עבודההנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 900 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, השתתפות משרד החינוך של 30 

אלף ₪ לכל כיתה
משימות 2334

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשות חול וראייה בהתאם לדרישותהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 90 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ

משימות 2335
שוטפות

כתיבה והטמעת נוהל ביצוע שיפורי הנגשה בכל פעילות תחזוקה הערכות ושיפור תהליכים באגף הנדסה ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
במבנים ומרחבים עירוניים )גנים ציבוריים, פארקים וכו'(

31.12.19כתיבת הנוהל והטמעתועובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

משימות 2336
שוטפות

כתיבה והטמעת נהלי עבודה וטפסים לאכיפת נגישות בכל בקשה הערכות ושיפור תהליכים באגף הנדסה ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
ואישור תכנון חדש

31.12.19כתיבת הנוהל והטמעתועובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות

משימות 2337
שוטפות

אנשים עם מרחב עירוני- כלליהנהלת העירייה פרסום הצהרת הנגישות, הסדרי הנגישות ופרטי רכז הנגישות באגףהטמעת תחום הנגישות בעבודה השוטפתניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
מוגבלות

31.12.19אחת לשנה בהתאם לנהלים0-120

משימות 2338
שוטפות

אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה פרטנית- התקנת 2 מעליות בבה"ס לאה גולדברגהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 640 הנגשת מוס"ח53008
מוגבלות

 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2339

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה פרטנית- התקנית מעלית 3 תחנות בבה"ס יצחק שדההנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2340

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית - בה"ס בין גוריוןהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 300 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2341

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית- בה"ס עטרת חייםהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 500 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2342

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית- בה"ס מפתןהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2343

שוטפות
אנשים עם בתי ספרחברה כלכליתהנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית- בה"ס יצחק שדההנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2344

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית- בה"ס גליליהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 250 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2345

שוטפות
אנשים עם בתי ספרהנדסההנגשה לפי תכנית רב שנתית כולל פיר מעלית-בה"ס שז"רהנגשת מוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 330 הנגשת מוס"ח53008

מוגבלות
 ,6-12
12-18

ביצוע הנגשות לפי תכנית והשראות,  תקצוב ע"ס 31.08.19ביצוע במהלך פסח ובמהלך חופשת הקיץ
4,090 מש"ח, מימון 110 אלף ₪ ממשרד החינוך- 

תבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח
משימות 2346

שוטפות
100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותהחברה הכלכליתפיתוח אזור התעשיה- כ"ס 50קידום פיתוח עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 1,000 שדרוג אזה"ת49003

משימות 2347
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותתשלום עבור ביטוח מבנים אגף הנדסההוצאות שוטפותשיפור השירות 122 ביטוח1731000440

משימות 2348
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותרכישת כיבוד בסיסי וקפה למשרדי אגף הנדסההוצאות שוטפותשיפור השירות 2 כיבוד1731000511

משימות 2349
שוטפות

משרד מהנדס הרשות 1731000512
אשל וכי

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותרכישת כיבוד בסיסי למשרדיםהוצאות שוטפותשיפור השירות 3 

משימות 2350
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותרכישת ספרות מקצועית ומחירוניםהוצאות שוטפותשיפור השירות 15 ספרים ועיתונים1731000520
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

משימות 2351
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותהדפסת ופרסום מודעות לתושבים בגין ביצוע עבודותהוצאות שוטפותשיפור השירות 15 פירסום הנדסה1731000550

משימות 2352
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותתשלום עבור הקלטות ופרוטוקולים ועדות בנין עירהוצאות שוטפותשיפור השירות 30 ישיבת ועדת ערים1731000751

משימות 2353
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותהוצאות תחזוקה ורכש שונותהוצאות שוטפותשיפור השירות 10 הוצאות אחרות 1731000780

משימות 2354
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותהחלפת ציוד תקול ובלוי במשרדיםהוצאות שוטפותשיפור השירות 6 רכישת ציוד1731000930

משימות 2355
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותפיתוח וקידום אזה"תפיתוח אזה"תשיפור השירות 1,000 שדרוג אזה"ת49003

משימות 2356
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותמנהל כספיםתשלום עבור יועצים ובודק הנדסי לביקורת מחלקת רישוי שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח שיפור השירות 80 עבודות קבלניות1733100750

משימות 2357
שוטפות

כתיבה והטמעת נוהל פרסום ועדכון הסדרי נגישות בעקבות תיקון / הערכות ושיפור תהליכים באגף הנדסה ניהול ידע בארגוןבטיחות ונגישות
שיפוץ או בניה, לרבות הפסקות זמניות בהסדרי נגישות

בשיתוף עם מחלקת תחזוקה ופיתוח מוסדות31.12.19כתיבת הנוהל והטמעתועובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתכנון אסטרטגי ושיתופיות

משימות שכר 2358
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת תחזוקת מבניםתשלום שכר שוטףבטיחות ונגישות 825 שכר בינוי1098002110

משימות שכר 2359
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת תחזוקת מבניםתשלום שכר שוטףבטיחות ונגישות 150 שעות נוספות1098002130

משימות שכר 2360
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת תחזוקת מבניםתשלום אחזקת רכבבטיחות ונגישות 75 רכב1098002140

כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים המותאמים לנפח CRMשיפור השירותמשימות אב2361
התעבורה ואופי השכונה והעיר

30.06.19עליה מ - 86% ל - 91%שירות והסברהשיפור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושא תשתיות

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 1,000 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2362
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

פארק עירוני, תושבים, הנדסהפיתוח חזיתות
שכונות

0-12031.12.19תושבים כללי

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2363
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

שכונת פארק פיתוח חזית בין הבתים ברחוב הר תבור 105-110 כולל 
שצ"פ

פארק עירוני, תושבים, הנדסה
שכונות

0-12031.12.19תושבים כללי

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 550 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2364
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסהפיתוח רחוב הושע

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 300 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2365
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסהפיתוח רחוב סמילנסקי

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 300 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2366
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסהרחוב מרכוס

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2367
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

100 אלף ₪- תלוי תקציב בשיתוף מחלקת תיכנון31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסהתכנון רחוב טהון

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 150 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2368
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסהרחוב חב"ד

תשתיות כבישים ושצ"פים
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מנהל הנדסה
מספר 

משימה
תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים(
הערותתאריך לביצוע מדד הצלחה שנתיגילאיםקהל יעדמיקוםשותפים ובעלי ענייןמשימהמטרהפרויקט עוגןמטרות עיר

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותכבישים ושצ"פים41007משימות אב2369
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

3700 מש"ח- תלוי תקציב31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכליתרחוב הרצל- מדרכות וקירצוץ ריבוד

פיתוח רחובות - כבישים ושטחים ציבוריים מפותחים, תקינים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 1,400 כבישים ושצ"פים41007משימות אב2370
המותאמים לנפח התעבורה ואופי השכונה והעיר

31.12.19ביצוע בפועל בשנה זו לרווחת התושבים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכליתהסדרת רחוב נחשון והגדלת חניות

התקנת קווי ניקוז ברחובות העיר- תשתיות ניקוז מותאמות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 1,000 ניקוז ותשתיות42001משימות אב2371
לנפח השימוש בעיר בהווה ובעתיד

ניקוז נקודתי )מתן פתרונות לדרך קדומים, קפלן, שכונת האוניברסיטה 
ובנוסף ברחבי העיר על פי דרישה(

פתרון בעיות הניקוז בכלל העיר ומיגור ההצפות באופן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכלית
מקסימלי

1 מש"ח מתוך תקציב 2018 קיים30.12.19

התקנת קווי ניקוז ברחובות העיר- תשתיות ניקוז מותאמות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 ניקוז ותשתיות42001משימות אב2372
לנפח השימוש בעיר בהווה ובעתיד

פתרון בעיות הניקוז בכלל העיר ומיגור ההצפות באופן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכליתתכנון כולל + תכנון מפעל השהיית נגר בעיר 
מקסימלי

30.12.19

תלוי ביצוע פרויקט נתיבי העדפה ע"י נתיבי איילון . ביצוע 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכלית, אחרניקוז ויצמן בין משה דיין לתל חי בהתאם לתכניות מהיר לעירתשתיות ניקוז מותאמות לנפח השימוש בעיר בהווה ובעתידמהיר לעירשיפור השירותניקוז ותשתיות42001משימות אב2373
בפועל

תקציב משרד התחבורה31.12.19

התקנת קווי ניקוז ברחובות העיר- תשתיות ניקוז מותאמות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 3,800 ניקוז ותשתיות42001משימות אב2374
לנפח השימוש בעיר בהווה ובעתיד

יישום מקטע ראשון מתוך שלוש )סה"כ 600 מטר למקטע 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכליתניקוז קפלן מענה ניקוזי לבעיות הצפה במקום ניתן לביצוע בחלקים
זה(

תבחן השלמה של 1 מש"ח30.12.19

ביצוע קווי ניקוז ברחובות העיר- תשתיות ניקוז מותאמות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותניקוז ותשתיות42001משימות אב2375
לנפח השימוש בעיר בהווה ובעתיד

פתרון בעיות הניקוז בכלל העיר ומיגור ההצפות באופן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושבים, הנדסה, החברה הכלכליתניקוז עליה שלב ד הארי הקדוש עד טשרניחובסקי
מקסימלי

30.12.19

משימות 2376
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותתשלום עבור שירותי מדידותהעסקת יועצים מתאימים לפרוייקטים השוניםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 234 תכנון כללי44005

משימות שכר 2377
וכ"א

מדידות משכורת ושכר 1732300110
עבודה

העצמת עובדים  625 
ופיתוח מנהלים

100%30.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר שוטף מחלקת תשתיותתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2378
וכ"א

העצמת עובדים  70 שעות נוספות1732300130
ופיתוח מנהלים

100%30.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת תשתיותתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2379
וכ"א

העצמת עובדים  60 אחזקת רכב1732300140
ופיתוח מנהלים

100%30.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת תשתיותתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 2380
וכ"א

העצמת עובדים  130 שעות נוספות1731000130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי אגף הנדסהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2381
וכ"א

העצמת עובדים  100 אחזקת רכב עובדים1731000140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכבתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 2382
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםליסינג תפעוליתשלום הוצאות 100 ליסינג תפעולי עזר1931000596
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אגף חזות העיר
אגף חזות העיר פועל במספר מישורים לשיפור מתמיד של איכות החיים בעיר ובשאיפה לסביבה נקייה, ירוקה ובריאה יותר. האגף פעיל במהלך 
כל ימות השנה בפעילות שתכליתה תחזוקה מתמדת של העיר כפר סבא, שיפור מתמשך של סביבת החיים של תושבי העיר תוך הקפדה על ערכים 

אנושיים ומקצועיים.
האגף אחראי על ניקיון הכולל בעיר כולל פינוי האשפה הביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט וניקיון הרחובות והמדרכות ומוסדות העיר. כמו כן אחראי 
האגף לאחזקת הגינון ברחבי העיר לרבות במוסדות, טיפול בעצי העיר, ריהוט הרחוב, מתקני המשחקים ופיתוחים בתחומים אלו. האגף מופקד גם 

על הפארק העירוני ועל כל מגוון פעילויותיו הרבות. 
האגף מטפל באמצעות מרכז שליטה תפעולי בפניות התושבים בכל הקשור לממשקי חזות העיר  ומרכז ומתכלל את הממשקים הבין  מחלקתיים 

בביצוע המשימות השוטפות והמיוחדות ככל שנדרש.
המחלקות הכפופות לאגף חזות העיר הינן:

מחלקת ניקיון העיר, מחלקת גנים ונוף, פארק עירוני, והמשל"ת.
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אגף חזות העיר

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 2383
שוטפות

31.12.19 יישום בקיץ ובחורף 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי הוצאות בגין שמירה בפעילויות לקידום חזות העיר שיפור פני העיר וקידום השירות לתושב 240 שמירה במחסנים1621400751

משימות 2384
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות על חומרי ניקיון הוצאות שוטפות 3 חומרי ניקיון1711000430

משימות 2385
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות בגין ציוד משרדי לתפעול שוטף הוצאות שוטפות 1 ציוד משרדי1711000470

משימות 2386
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות שוטפות הוצאות שוטפות 3 אשל וכיבודים1711000511

משימות 2387
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות לפרסום והנגשת מידע הוצאות שוטפות 20 פירסום ומודעות1711000550

משימות 2388
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות בגין יועצים למתן פתרונות ושירותי יעוץ שיפור פני העיר וקידום השירות לתושב 25 יועצים1711000751

משימות 2389
שוטפות

הוצאות אחרות 1711000780
הנהלת האגף

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות שוטפות הוצאות שוטפות 3 

משימות 2390
שוטפות

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות בגין ציוד משרדי לתפעול שוטף הוצאות שוטפות 2 ציוד1711000930

משימות 2391
שוטפות

השתתפות בתקציב 1923000810
מח וטרינרית משותפת

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי השתתפות בתקציב המח' הוטרינרית המשותפת לכפר סבא ורעננה  פיקוח וטרינרי שיפור השירות 1,900 

משימות שכר 2392
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר שעות נוספות עובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 35 שעות נוספות1711000130

משימות שכר 2393
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי אגף חזות העיר תשלום אחזקת רכב 110 אחזקת רכב עובדים1711000140

משימות שכר 2394
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר לעובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 1,040 שכר1711000110

משימות שכר 2395
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר שעות נוספות עובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 20 שעות נוספות1711000130

משימות שכר 2396
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי אגף חזות העיר תשלום אחזקת רכב 50 אחזקת רכב1711001140

משימות שכר 2397
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר לעובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 356 שכר1711002110

משימות שכר 2398
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר שעות נוספות עובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 10 שעות נוספות1711002130

משימות שכר 2399
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר לעובדי אגף חזות העיר תשלום שכר שוטף 50 שכר זמניים1711002210

הנהלת אגף
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 270 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2400
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 יישום בקיץ ובחורף 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישתילת צמחים עונתיים ברחבי העיר

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 300 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2401
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 במסגרת  יעד שתילת 1000 עצים לשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישתילת עצים ברחבי העיר ושחזור שני עצי דקל קנרי בגורדון 10

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2402
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 כ5800 שתילים במהלך השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישתילת צמחים רב שנתיים ברחבי העיר

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 140 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2403
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

30.06.19 השלמות עצים ברחובות במקום עצים שנכרת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולפתיחת גומות לעצים ברחובות במקום עצים שנכרתו

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2404
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.01.19 אחת לשנה בט"ו בשבט 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולנטיעות ט"ו בשבט

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2405
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

בוסתנים ברחוב יואל, הגבורות, המחתרות .שצ"פ 531 מאחורי רחוב 
שלום אש 

על בסיס יתרה תקציבית31.01.19 עצי פרי וצמחי תועלת 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2406
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.01.19 שיקום תשתית מים והחזרת עצים וצמחיה מקורית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולעיבוי צמחיה בגן המגינים )ללא הפרגולה(

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 120 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2407
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

פיתוח ושיקום שביל, הנגשה, טיפול בקונטורת ארגז החול וכולל משטחי 
גומי- גן סירקין

31.12.19 שיקום כללי גן ריצוף  שבילים, שיקום צמחיה והשקיה 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2408
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 ביצוע אחר נגזרת עבודות פתוח ערוגות תנועתיות  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולפיתוח ערוגות רחוב רות + מדשאה קטנה +גינת פרפרים בחורשה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2409
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהשלמות צמחיה ושדרוג השקיה באזור תעשייה
חריגות 

31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 10 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2410
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהסבת ערוגות לריצוף )יציאה לחניות(- רחוב זמיר
חריגות 

תלוי תקציב בעבודות ציבוריות30.06.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 40 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2411
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליכיכר העירתחזוקה ותפעולאיטום אדניות ושתילה- קניון הכיכר בין נחשון לויצמן
חריגות 

31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 200 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2412
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

פיתוח אזור פינת המשחקים ובדיקת היתכנות לטיפול בניקוז- גם 
הזכרון

מרחב עירוני- כללי, תחזוקה ותפעול
גנים ציבוריים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללי
חריגות 

30.06.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2413
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

שיקום הערוגות ברוטשילד דרום ופיתוח ערוגות לא מגוננות ברוטשילד 
צפון

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול
חריגות 

31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 30 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2414
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםהשלמות צמחיה, עצים והשקיה בגן אלתרמן
חריגות 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2415
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולשיקום מדשאה וגינון ערוגת פיקוסים בגן פיירברג
חריגות 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2416
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעול מדשאות גן הקשת ועוד גנים- שיקום והשקייה
חריגות 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

אגף חזות העיר
גנים ונוף
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2417
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

טיפול בערוגות לא מגוננות ומענה לקריאות מוקד לערוגות שפותחו 
על ידי עבודות ציבוריות ללא תשתית השקיה+ שיקום מדשאה בתורה 

ועבודה כולל השקיה

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול
חריגות 

31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2418
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

מענה קריאת מוקד לשביל עם ערוגות לא מגוננות בשביל הכרמל 93 
ושיקום מדשאה וצמחיה בגן המפלס

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליגנים ציבוריים
חריגות 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2419
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולשיקום השקיה והשלמות צמחיה במקום גדרות- גן ג'ו עמר
חריגות 

31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 250 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2420
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג ושיפוץ כיכרות, כולל תאורה
חריגות 

כיכר ספיר- נעמי שמיר וספיר-רפפורט31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2421
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

שיפור ערוגות עונתיים והחלפת האדמה לתערובת שתילה+ פלנטקס+ 
חיפוי טוף גרוס

 שיקום שבילים  אבן ג'מעין + פתרונות למניעת עשבייה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול
+עיבוי צמחייה+ הוספת תשתיות מים 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 26 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2422
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19  נגזרת פתוח הנדסה- ערוגות לא מגוננות הרבה שנים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימיסוך יבילים בכניסה לעיר

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2423
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19  נגזרת פתוח הנדסה- ערוגות לא מגוננות הרבה שנים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בערוגות ברחוב שח"ל

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2424
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19  נגזרת פתוח הנדסה- ערוגות לא מגוננות הרבה שנים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בערוגות ברחוב אליהו התשבי

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2425
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

הקמת גינת כלבים בשיזף/עליה/קפלן/קדומים/גן גיבורי ישראל  + 
ריהוט + ריצוף

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 על פי בקשות תושבים תלוי שיתוף ציבור 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2426
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

  ביצוע כנגזרת פתוח הנדסה- ערוגות לא מגוננות הרבה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בערוגות בבר אילן מרחוב קלישר עד עציון
שנים 

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 400 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2427
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

3-6, 12-18, ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםחינוךטיפול וגיזום 3500 עצים במוסדות חינוך
3-6

31.12.19 טיפול בכלל הממצאים מסקרי מוסדות 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 1,650 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2428
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 טיפול בכלל הממצאים ברחבי העיר 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולטיפול ב- 5000 עצים ברחבי העיר )כ- 500 ₪ עלות לעץ(

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2429
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 700 עצים -טיפול פעמיים בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בחדקונית הדקל

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים ניהול ידע בארגוןשיפור השירותפיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2430
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 לבצע בכל שנה  עמידה בהחלטת חוזר מנכ"ל 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליביצוע סקר אגרונומי לעצים בגני ילדים

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 15 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2431
מטופחים ובטיחותיים

 ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקידוד גדמים
חריגות 

31.12.19

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 150 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2432
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 סקר של  10,000 עץ בשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליסקר עצים ברחבי העיר

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2433
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 ביצוע טיפול אחד  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בפשפש הברונזה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2434
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 ביצוע טיפול אחד  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בסס הנמר 

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 35 גיזום וטיפול בעצים12002משימות אב2435
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 ביצוע טיפול אחד  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללייעוץ אגרונום+יעוץ מומחים על ידי רזיסטוגרף 

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 350 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2436
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, החלפת משטחי בטיחות והצללה-גן לוקי

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 360 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2437
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק-גן הזיכרון

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 105 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2438
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, משטח בטיחות והצללה-גן שמחה אסף

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2439
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, החלפת משטחי בטיחות-גן החלוץ

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2440
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, משטחי בטיחות, הצללה גן -דבורה הנביאה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2441
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, משטחי בטיחות, הצללה-גן חטיבת הנחל

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 162 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2442
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, משטח בטיחות והצללה-גן חטיבת יואב

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2443
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית בשיתוף יחידות 31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולביצוע חשיבה הוליסטית על גן דויד אלעזר
התפעול והאחזקה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2444
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורטחשיבה על הקמת מתחם מתקני כושר על ביטול גן כלנית צפון

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2445
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

שדרוג מתקני משחק, החלפת משטחי בטיחות והצללה- גן משעול 
האהבה

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2446
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

שדרוג מתקני משחק, החלפת משטחי בטיחות והצללה- גן  מפלס 
מזרח

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 200 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2447
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולתיקונים כללי למתקני משחק

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 45 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2448
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- גן הזיכרון

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2449
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולתיקונים כללי משטחי בטיחות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2450
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- גן מחסני עירייה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2451
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- גן גלר

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2452
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- בית הבד

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2453
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- גן הבנים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 35 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2454
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- בנה ביתך

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2455
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- סנהדרין

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2456
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשדרוג מתקני משחק, משטחי גומי והצללה- גן תקומה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2457
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהתקנה משטחי בטיחות והצללה- ראשונים- רופין

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2458
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטחי בטיחות- בקעת צין

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2459
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות- עמק דותן 15

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2460
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

יש לבחון את הנושא לקבלת אישור לחפירה 31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות והצללה- בקעת רמון צפוני
מול מקורות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 100 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2461
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

יש לבחון את הנושא לקבלת אישור לחפירה 31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות והצללה- בקעת רמון דרומי
מול מקורות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2462
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות- עמק דותן 8

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2463
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות- עמק עירון

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 50 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2464
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות- עמק זבולון

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 250 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2465
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולתיקוני הצללה מנזקי חורף במרחב העירוני

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2466
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת משטח בטיחות- גן מרים

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2467
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

שדרוג מתקני משחק, החלפת משטחי בטיחות והצללה- גן שועלי 
שמשון

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 65 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2468
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהצללה- גן הזיכרון

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2469
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהצללה- הבנים יוספטל

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 341 גני משחק ציבוריים11012משימות אב2470
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת מתקני משחק, משטחי בטיחות והצללה )וחשמל(- גן הגדנע

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2471
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהצללה- גן יצחק

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירותגני משחק ציבוריים11012משימות אב2472
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהצללה- אפשטיין מאחורי משרד הפנים

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים שיפור השירות 200 ריהוט רחוב וברזיות11004משימות אב2473
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 תיקון על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, תחזוקה ותפעולהתקנת ריהוט רחוב לפי צורך; אשפתונים, ספסלים, שילוט וגידור גינות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים ניהול ידע בארגוןשיפור השירותמשימות אב2474
מטופחים ובטיחותיים

פארק עירוני, תחזוקה ותפעולסקר השקיה שכונות ירוקות פארק+ אתרים נוספים בעיר
שכונות, מרחב 

עירוני- כללי

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללי

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2475
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולנגזרות סקר השקיה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 70 פיתוח שטחים וגנ"צ11010משימות אב2476
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת סתומה במשעול האהבה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2477
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת מזינה בלויה בסביוני הכפר

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2478
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת בגן כלנית+ חיבורי השקיה לאזורים מנותקים 

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2479
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולתשתיות לברזיות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2480
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת בגן חגי לקוטר גדול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2481
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

תשתית צנרת חדשה ברחוב בקעת זוהר כולל פתיחת ריצוף+ הגדלת 
קוטר צינור למדשאה בשצ"פ

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2482
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת בלויה בגן עליה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2483
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולהחלפת צנרת בלויה בגן גיבורי ישראל

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2484
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולחיבור תשתית צנרת שהתנתקה ברחוב גולדשטיין  מול 14 א' 

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים שיפור השירותמשימות אב2485
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולחיבור מים חדש לגינון בכביש 55 מויצמן המוביל עד דרך הפועל

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2486
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת צינור מזין בלוי בראש מערכת של כביש 55

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2487
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרתחזוקה ותפעולשדרוג ראשי מערכת בדמוקרטי+ חווה חקלאית+ בית ספר בר אילן
חריגות

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2488
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול שיקום השקיה בחניון דויד אלעזר

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2489
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהחלפת צינור מזין במדרון מדרשית נועם

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2490
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולפתיחת ריצוף להעברת צנרת בערוגות מנותקות ברחובות חביבה רייך

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2491
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולחיבור ערוגות מנותקות ממים ברחוב חטיבת אלכסנדרוני 20

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2492
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולרחוב אצ"ג חיבור צנרת השקיה חדשה שנותקה עקב ריבוד אספלט

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2493
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולגן שיטה- הרכבת ראש מערכת ממוחשב

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2494
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשיקום השקיה במוביל

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2495
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כלליפארק עירוניתחזוקה ותפעולמיחשוב ראשי המערכת באגם

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2496
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולשיקום תשתית השקיה בטשרנחובסקי צפון

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2497
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 שדרוג על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולבן יהודה פינת דניאל  החלפת צינור מוביל בלוי )ראש 7(

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2498
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםגן קפלן פיצול קו גדול לשני ברזים

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2499
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהפועל מבן יהודה עד התעש החלפת צינור טיפטוף בלוי 

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2500
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימתנס גלר )ראש 79( החלפת צינור מוביל בלוי להמטרה

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2501
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 יישום על פי תכנית 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרבתי ספר, חינוך, תחזוקה ותפעולהשקיה בבתי ספר טיפטוף, צנרת ושיקומים

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמשימות אב2502
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולהעתקת ראש מערכת מלובטקין  + מקור מים לחניון אלקלעי

משימות 2503
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 10,160 עבודות קבלניות1746000750
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעולתשלום למפקחי גינון, השקיה וגיזום

משימות 2504
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 42 עבודות קבלניות1746000750
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםתחזוקה ותפעולתחזוקת בריכה אקולוגית- גן הזיכרון

משימות 2505
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 465 גינון גני ילדים1811000753
ותשתיות

שיפור פני העיר באמצעות פיתוח גינות, גנים ושטחים ציבוריים 
מטופחים ובטיחותיים

31.12.19 יישום על פי תכנית 3-6ילדיםגני ילדיםגני ילדים, חינוך, תחזוקה ותפעולתחזוקת גינון גני ילדים

משימות 2506
שוטפות

קניית מים ממפעל 1913100772
המים

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 3,600 
ותשתיות

ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא תושבים כללימרחב עירוני- כלליתשלום חשבונות מפעל המים בגין השקיית שטחים מגונניםתחזוקת גינון ברחבי העיר
חריגות

31.12.19

משימות 2507
שוטפות

אחזקת מתקני משחק 1746000753
והצללה

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 150 
ותשתיות

ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה, שימור ותיקון מתקני משחק במרחב העירוניתחזוקת גינון ברחבי העיר
חריגות

31.12.19

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 2508
שוטפות

שיפוץ, בינוי  250 חומרים פארק1746000720
ותשתיות

ביצוע בהתאם לתכנית ולתקציב המוקצה למשימה ללא תושבים כללימרחב עירוני- כללירכישת חומרים עבודה שוטפתהוצאות שוטפות 
חריגות

31.12.19

משימות שכר 2509
וכ"א

משכורת ושכר 1746000110
משולבים

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שכר עובדי מחלקת גנים ונוףתשלום שכר שוטף 1,840 

משימות שכר 2510
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שכר שעות נוספות עובדי מחלקת גנים ונוףתשלום שכר שוטף 45 שעות נוספות1746000130

משימות שכר 2511
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייהתשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי מחלקת גנים ונוףתשלום אחזקת רכב 150 אחזקת רכב עובדים1746000140

משימות שכר 2512
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייההעסקת עובד יומי דרך שירות התעסוקהתשלום שכר שוטף 110 שרות תעסוקה1746000751

הקמת ממערך 14005משימות אב2513
אינוונטר

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיה 95 
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

31.03.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע עדכון קטלוג ואתרים במערכת האוטומציה 

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיהמשימות אב2514
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

30.06.19עפ"י תכנית עבודה עירונית של אגף בטחון/ מצלמה סולריתעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע  שידרוג מערכת אוטומציה 

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיהמשימות אב2515
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

31.12.19 יישום מלא על פי תכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע ביצוע ספירת אינוונטר עירוני בכל מוסדות העירייה 

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיהמשימות אב2516
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע מינוי רפרנט אינוונטר לכל אגף / יחידה 

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיהמשימות אב2517
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

 בניית נהלי עבודה בנושא ספירת מלאי, תחזוקת מלאי במערכת, ניפוק 
מהמחסן, קליטה למחסן, השבתת ציוד וכו' 

31.12.19 סיום כתיבת נהלים עבודה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע

מחסני עירייה ערוכים לשעת הצורך ולתפעול שוטף באמצעות הטמעת טכנולוגיהמשימות אב2518
מערכת ממוחשבת לניהול ותפעול מלאי העירייה -איוונטר

 הדרכת הרפרנטים היחידתיים בביצוע ספירת מלאי ואחזקת מערכת 
המלאי 

31.12.19 אחת לשנה לפני ספירת מלאי עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידע

לפי תכנית עבודה של אגף בטחון31.12.19יישום לפי תכנית עירוניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות התקנת תאורה ומצלמות באתר עתיר ידע אבטחה, בטיחות ושמירה על בטחון המחסניםבטיחות ונגישותהוצאות שונות מרלו"ג1711002780משימות אב2519
על בסיס יתרה תקציבית31.12.19 סיום התקנה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות התקנת ספרינקלרים במחסנים אבטחה, בטיחות ושמירה על בטחון המחסניםבטיחות ונגישותמשימות אב2520
מתקציב עירוני31.12.19  העברת תשלום )תלוי תקצב( עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות אגרת כיבוי אש  אבטחה, בטיחות ושמירה על בטחון המחסניםבטיחות ונגישות 7,689 הוצאות שונות מרלו"ג1726000750משימות אב2521
שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישותהוצאות שונות מרלו"ג1711002780משימות אב2522

ותשתיות
31.12.19 יישום התכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול, הנדסה הצבת שילוט במחסני העירייה שיפוץ מוסדות עירוניים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישותהוצאות שונות מרלו"ג1711002780משימות אב2523
ותשתיות

31.12.19 יישום התכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי שדרוג המתחם באמצעות גינון שיפוץ מוסדות עירוניים

31.12.19 יישום התכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות רכישת 4 קודנים לשערים ושירותים אבטחה, בטיחות ושמירה על בטחון המחסניםבטיחות ונגישותהוצאות שונות מרלו"ג1711002780משימות אב2524
31.12.19 התקנת 2 מזגנים עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי רכישה והתקנת 2 מזגנים במחסני העירייה בטיחות ונראות המחסניםשיפור השירותמשימות אב2525
31.12.19 התקנת לוח חירום אחד עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי רכישה והתקנת לוח בקרה לגנרטור בטיחות ונראות המחסניםבטיחות ונגישותמשימות אב2526
31.03.19קבלת אישור ופינויעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי פינוי מכולות מפעל המים מהסככות  בטיחות ונראות המחסנים בטיחות ונגישותמשימות אב2527
31.03.19קבלת אישור ופינויעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי פינוי חתוליה מהמרכז הלוגיסטי  בטיחות ונראות המחסנים בטיחות ונגישותמשימות אב2528

אגף חזות העיר

מחסנים ומרלו"ג
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 2529
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות  הוצאות שוטפות הוצאות שוטפות 5 הוצאות שונות מרלו"ג1711002780

משימות 2530
שוטפות

בשיתוף עבודות ציבוריות ומחלקת רכב31.03.19 יישום מיידי בהתאם לצורך 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול חלוקת ציוד לאבלים  תפעול שוטף של המחסנים שיפור השירות

משימות 2531
שוטפות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימנהל כספים קליטת רכש במחסני הרשות  תפעול שוטף של המחסנים 

משימות 2532
שוטפות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה  קליטת ציוד ממוסדות הרשות  תפעול שוטף של המחסנים 

משימות 2533
שוטפות

שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה  הנפקת ציוד למוסדות העירייה  תפעול שוטף של המחסנים 

משימות 2534
שוטפות

שיתופי פעולה פנים הוצאות שונות מרלו"ג1711002780
ארגוניים

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי רכישת ציוד וחומרים לתפעול שוטף  תפעול שוטף של המחסנים 

משימות 2535
שוטפות

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה  תיקון ציוד משרדי וריהוט ממוסדות ציבור ומוסדות חינוך  תפעול שוטף של המחסנים שיפור השירות

משימות 2536
שוטפות

 31.12.19  שימור ותחזוקה מלאה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי מחסני העירייה - קירוי לאחסון שולחנות במות תחזוקה שוטפת של מוסדות העירייהשיפור השירות

95%31.12.19 סגירת קריאותעובדי עירייהשירות והסברהמענה לקריאות מוקד כלליות בזמן תקןמענה אופטימלי של מחלקות התפעול למשימותשיפור השירותמשימות אב2537
רכב נטוש-מיגור רכבים החשודים כנטושים ברחבי העיר, כתיבת נוהל שירות והסדרהשיפור השירותמשימות אב2538

רכב נטוש )ממתין לאישר מנכ"ל(
31.12.19הצעות פטורות ממכרזעובדי עירייה

הגדלה פיזית  ותקן לשיפור שירות ראויה ומיטבית)מ4 ל5 עובדי עירייהתחזוקה ותפעולהגדלת המשלת/פיזית וכ"אמענה אופטימלי של מחלקות התפעול למשימותשיפור השירותמשימות אב2539
תקנים(

31.12.19

100%31.12.19 נוכחות עובדי עירייהמש"א והדרכהקורס תודעת שירות לעובדי המשל"תהעצמת עובדיםשיפור השירותמשימות אב2540
31.12.19התמודדות עם העדרויות באמצעות מתן מענה  גיבוי עובדי עירייהכתיבת נוהל אמהות בית שיפור התפעול והבקרהשיפור השירותמשימות אב2541
31.12.19סיוע מיטבי בחודשי הקיץעובדי עירייההנדסהתיאום משימות במסגרת שיפוצי קיץ עם כלל בעלי הענייןשיפור התפעול והבקרהשיפור השירותמשימות אב2542
31.12.19תלוי תקציב עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעהטמעת מערכת הקלטת שיחותשיפור התפעול והבקרהשיפור השירותמשימות אב2543
31.12.19יישום השימושעובדי עירייהשימוש במסך ריכוז קריאות לשליטה ובקרהשיפור התפעול והבקרההטמעת טכנולוגיהמשימות אב2544
31.12.19תיעוד מלא של תקלות וסגירתםעובדי עירייהעדכון ספר המשל"ת לתפעול השוטףשיפור התפעול והבקרהשיפור השירותמשימות אב2545
31.12.19החזרת איוש התקןעובדי עירייהמש"א והדרכהגיוס וקליטת עובד חדששיפור התפעול והבקרהשיפור השירותמשימות אב2546
משימות 2547

שוטפות
100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה הוצאות שוטפות הוצאות שוטפותשיפור השירות 5 הוצאות שונות משלת1711001780

משימות 2548
שוטפות

31.03.19רכישה ושימושעובדי עירייהמחשוב ומערכות מידערכישת ציוד תקשורת ותצוגה )מסך מרכזי ואזניות(שיפור התפעול והבקרהשיפור השירות

משימות שכר 2549
וכ"א

הוצאות אחרות 1711001780
משל"ת

העצמת עובדים  5 
ופיתוח מנהלים

31.12.19אישור וקיום הקורס ונוכחות של 100%עובדי עירייהמש"א והדרכהקורס אקסל לעובדי המשל"תהעצמת עובדים

אגף חזות העיר

משל"ת
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיצול העיר לשני אשכולות בכל הנוגע לניקיון מוסדות חינוך והכנסת שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידהחדשנות ויזמותמשימות אב2550
קבלן נוסף לייעול עבודת הניקיון 

31.12.19יישום של פיצול העיר לשני אשכולות והעסקת קבלן נוסף0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה

31.12.19 נקיון יומי 6-12ילדיםבתי ספרחינוך ביצוע עבודות ניקיון בבתי הספר היסודיים  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 4,400 עבודות ניקיון יסודי1813200750משימות אב2551
 ביצוע עבודות ניקיון בחטיבות הביניים,  ביצוע עבודות ניקיון בחטיבות  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 1,740 ניקיון חטיבות1814000750משימות אב2552

הביניים 
31.12.19 נקיון יומי 12-18נוערבתי ספרחינוך

31.12.19 נקיון יומי 12-18נוערבתי ספרחינוך ביצוע עבודות ניקיון בתיכון "כצנלסון"  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 278 ניקיון כצנלסון1815010750משימות אב2553
31.12.19 נקיון יומי 12-18נוערבתי ספרחינוך ביצוע עבודות ניקיון בתיכון "גלילי"  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 280 ניקיון גלילי1815020750משימות אב2554
31.12.19 נקיון יומי 12-18נוערבתי ספרחינוך ביצוע עבודות ניקיון בתיכון "הרצוג"  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 300 ניקיון הרצוג1815030750משימות אב2555
31.12.19 נקיון יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך ביצוע עבודות ניקיון בתיכון "רבין"  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 247 ניקיון רבין1815040750משימות אב2556
31.12.19 נקיון יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך ביצוע עבודות ניקיון במבנה "מולדת"  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 51 ניקיון מולדת1817200751משימות אב2557
31.12.19 נקיון יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך ביצוע עבודות ניקיון באשכול פיס  ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך שיפור השירות 141 ניקיון אשכול פיס1817910750משימות אב2558
31.12.19 נקיון יומי 6-12, 12-18ילדים, צעיריםבתי ספרחינוך ביצוע מעקב ובקרה אחר עבודות נקיון מוסדות הלימוד  ביצוע עבודות נקיון במוסדות חינוךשיפור השירות 385 מניקיון מבנה ציבור1938000750משימות אב2559
ניקיון משרד וטרינרי / 1815050750משימות אב2560

מוסדות עירייה
31.12.19 נקיון יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי ניקיון תחנת חיסון וטרינר עירוני ביצוע עבודות ניקיון במוסדות העירייהשיפור השירות - 

קידום נושא  36,500 פינוי אשפה1712300751משימות אב2561
הקיימות

31.12.19 אחת ליום 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי פינוי מתקני מיחזור ברחבי העיר עיר ירוקה וממחזרת -פינוי מתקני מיחזור ברחבי העירעיר אפס פסולת

קידום נושא פינוי אשפה1712300751משימות אב2562
הקיימות

 פינוי אשפה מופרדת מכל העיר והפעלת 5 מנופים לפינוי גזם ברחבי עיר ירוקה וממחזרת- ביצוע הפרדה במקורעיר אפס פסולת
העיר 

 הגדלת שיעורי המיחזור וההשבה ב - 5% לעומת 2017 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול
גידול מ - 39.79%  

31.12.19

קידום נושא פינוי אשפה1712300751משימות אב2563
הקיימות

31.12.19 עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייה תשלום היטל הטמנת הפסולת עיר ירוקה וממחזרת- ביצוע הפרדה במקורעיר אפס פסולת

31.12.19 כ200 עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי רכישת עגלות אשפה חדשות במקום עגלות שהתבלו עיר ירוקה וממחזרת - פינוי אשפה ופסולתעיר אפס פסולתשיפור השירות 80 רכישת ציוד1712300930משימות אב2564
שיפור במערך ניהול האזורים תוך טיפול בכל תחומי התפעול עיר אפס פסולתשיפור השירותמשימות אב2565

במרחב הציבורי
 הגברת שיתוף הפעולה עם הפיקוח העירוני, דגש לעבירות השלכת 

פסולת בניין 
31.12.19 הגברת הפיקוח ותפיסה של עבריינים  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה 

קידום נושא משימות אב2566
הקיימות

 שיפור במערך ניהול האזורים תוך טיפול בכל תחומי התפעול עיר אפס פסולת
במרחב הציבורי 

31.12.19 מענה מלא לקריאת תושבים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנות קידום נושא הפרדת אשפה, בקרה, מכרזים וטפסי 4 

31.12.19 מעל 97% עובדי עירייה הפעלת קבלנים לניקיון העיר  שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העיר שיפור השירות 1,500 עבודות קבלניות1742000750משימות אב2567
31.12.19 מעל 97% עובדי עירייה שמירה על עמידה בזמני תקן פניות בנושא נקיון העיר ופינוי אשפה  שירות אופטימאלי CRMשיפור השירותמשימות אב2568
31.12.19 עליה מ - 76.8% ב - 5% עובדי עירייה שיפור עמידה בזמני תקן בנושא גזם  שירות אופטימאלי CRMשיפור השירותמשימות אב2569
משימות 2570

שוטפות
טיפול בשצ"פים 13015

ועשבייה
31.12.19   6 עד 8 פעמים בשנה 0-120תושבים כלליכיכר העיר שטיפת כיכר העיר 6 עד 8 פעמים שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירעיר אפס פסולתשיפור השירות 24 

משימות 2571
שוטפות

טיפול בשצפים שילוט 13015
ועשבייה

31.12.19 כ - 20 משטחים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי ניכוש עשבייה ברחבי העיר שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירעיר אפס פסולתשיפור השירות 104 

משימות 2572
שוטפות

טיפול בשצפים שילוט 13015
ועשבייה

31.12.19 כ - 20 משטחים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי הקמת משטחי בטון נוספים לפינוי גזם שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירעיר אפס פסולתשיפור השירות 63 

משימות 2573
שוטפות

טיפול בשצ"פים 13015
ועשבייה

31.12.19 כ - 20 שלטים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקה ותפעול הצבת שלטים סמוך למשטחי בטון שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירעיר אפס פסולתשיפור השירות

אגף חזות העיר
נקיון העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 2574
שוטפות

טיפול בשצפים שילוט 13015
ועשבייה

 תקציב שבשימוש מח' רכב 31.12.19 אחת לחודש 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי פינוי פסולת מוצקה וחישוף שטחים ברחבי העיר באמצעות טרקטור שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירעיר אפס פסולתשיפור השירות 49 

משימות 2575
שוטפות

טיפול בשצ"פים 13015
ועשבייה

 תקציב שבשימוש המרלו"ג 31.12.19 יישום  מיידי בהתאם למפגע שנמצא 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי גרירת רכב נטוש שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירשיפור השירות 20 

משימות 2576
שוטפות

31.12.19 אחת ליום 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי נקיון רחובות העיר - עובדי נקיון- 138 ק"מ שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירשיפור השירות 16,000 עבודות קבלניות1712200750

משימות 2577
שוטפות

 שילוב של מכונות קבלן ומכונות העירייה 31.12.19 ביצוע על בסיס יומי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי ביצוע נקיון- ע"י מכונות הטיאוט בשבילים ובשצ"פים שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירשיפור השירותעבודות קבלניות1712200750

משימות 2578
שוטפות

31.12.19 ביצוע על בסיס יומי עובדי עירייה פינוי קרטונים ונייר שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירשיפור השירות 400 פינוי קרטונים1712200752

משימות שכר 2579
וכ"א

משכורת ושכר 1712200110
משולבים

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר לעובדי מחלקת ניקיון העיר תשלום שכר שוטף 2,250 

משימות שכר 2580
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום שכר שעות נוספות עובדי מחלקת ניקיון העיר תשלום שכר שוטף 415 שעות נוספות1712200130

משימות שכר 2581
וכ"א

100%31.12.19 שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגותעובדי עירייה תשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי מחלקת ניקיון עיר תשלום אחזקת רכב 102 אחזקת רכב עובדים1712200140

30.06.19 תחזוקה רציפה לאורך השנה  0-120אנשים עם מוגבלותפארק עירוניקיימות וחדשנות, שח"ק בניית תשתית והפעלה של גינה טיפולית  הנגשת הפארק לאוכלוסיה עם מוגבלות חדשנות ויזמות 200 פארק עירוני77003משימות אב2582
31.12.19 סיום הקמה ותחזוקה רציפה לאורך השנה  0-120תושבים כלליפארק עירוניקיימות וחדשנות  הקמת גינה מאביקים  מינוף הפארק כמוקד לאירועיםחדשנות ויזמותפארק עירוני77003משימות אב2583
 גורם חיצוני )מרכז ישי ( 1.04.19 סיום הקמה ותחזוקה רציפה לאורך השנה  0-120תושבים כלליפארק עירוניקיימות וחדשנות, בתי ספר, חינוך הקמת מרכז לחדשנות וחקלאות מינוף הפארק כמוקד לאירועיםחדשנות ויזמותפארק עירוני77003משימות אב2584
שיפוץ, בינוי חדשנות ויזמותפארק עירוני77003משימות אב2585

ותשתיות
 חזות העיר )גנים ונוף( 1.04.19 סיום הקמה ותחזוקה רציפה לאורך השנה  0-120תושבים כלליפארק עירוני הקמת בוסתן עצי פרי מינוף הפארק כמוקד לאירועים

חדשנות ויזמות, פארק עירוני77003משימות אב2586
בטיחות ונגישות

1.02.19 שימוש הקהל המיועד  0-120אנשים עם מוגבלותפארק עירונימחשוב ומערכות מידע, קיימות וחדשנות הטמעת אפליקציה לעיוורים וכבדי שמיעה   הנגשת הפארק לאוכלוסיה עם מוגבלות 

שידרוג ראשי מערכת מים ברחבי הפארק )שלב1 מתוך 3( בהתאם טיפול במתחמי הפארקשיפור השירותפארק עירוני77003משימות אב2587
לתוצאות סקר

 11 ארונות, חזות העיר )גנים ונוף( 30.06.19תיקון חמש מערכות לפחות0-120תושבים כלליפארק עירוניתחזוקה ותפעול

 חזות העיר )גנים ונוף( 30.06.19בנייה ושימור המשתלה 0-120תושבים כלליפארק עירוניאחזקה שוטפת של המשתלה בשטח הפארק פיתוח הפארקשיפור השירותפארק עירוני77003משימות אב2588
חיזוק האיתנות משימות אב2589

הפיננסית
פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 לא התבצע על פי תכנון ב2018 מתוכנן 31.03.19הפעלת החוגים  בפארק 0-120תושבים כלליפארק עירוניחברה לתרבות ופנאי, רשות הספורטאיתור קולות קוראים להפעלת חוגים ופעילויות בפארקפעילויות ספורט ופנאי
ל2019 

30.06.19הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות עובדי עירייהפארק עירוניבטחון, חירום ובטיחותרישות הפארק במצלמות ומערכות כריזהשליטה ובקרהבטיחות ונגישותמשימות אב2590
פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2591

ספורט ותרבות
31.12.19קיום 3 אירועים לפחות0-120תושבים כלליפארק עירוניחברה לתרבות ופנאיקיום אירועים עירוניים בפארק  )פורים, סוכות, אירועי קיץ(מינוף הפארק כמוקד לאירועים

31.12.19הכנסת 10 יזמים לפארק0-120תושבים כלליפארק עירוניהחברה הכלכלית, עסקיםהשכרת שטחים ליזמים להגדלת שירותים עירוניים קהילתייםמינוף הפארק כמוקד לאירועיםשיפור השירותמשימות אב2592
חיזוק האיתנות משימות אב2593

הפיננסית
 חלק מפעילות היזמים 30.09.19נוכחות קהל רב ביריד 0-120תושבים כלליפארק עירוניחברה לתרבות ופנאיקיום יריד תוצרת מקומית ויריד ספרים יד שניהמינוף הפארק כמוקד לאירועים

חיזוק האיתנות משימות אב2594
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 חלק מפעילות היזמים 30.09.19קיום פעילות אחת לשבוע 0-120תושבים כלליפארק עירוניחברה לתרבות ופנאי, נוער צעירים וקהילהקיום אירועי שישי בפארק הכוללים מופעי רחוב וקבלת שבת מינוף הפארק כמוקד לאירועים

אגף חזות העיר

פארק עירוני
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

30.06.19הפעלת החדר והגדלת מקורות ההכנסה 0-120תושבים כלליפארק עירוניקיימות וחדשנותהקמת חדר חושך וגינת פרפרים הרחבת פעילות החי בפארקחדשנות ויזמותפארק עירוני77003משימות אב2595
30.06.19עליה מ - 87.3% ל- 90%עובדי עירייהפארק עירונישירות והסברהשיפור עמידה בזמן תקן טיפול בפניות תושביםשיפור השירותCRMשיפור השירותמשימות אב2596
 שירות והסברה )דוברות( 31.12.19הצלחת הפירסום בהבאת קהל לסדנאות0-120תושבים כלליפארק עירונישירות והסברהפרסום פעילויות של פינת החי בפארק )סדנאות בחגים(הרחבת פעילות החי בפארקשיפור השירות 20 פירסום1746101550משימות אב2597
פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2598

ספורט ותרבות
קיום של 3 אירועים: בחג פסח וסוכות ובקיץ. כ- 50 0-120תושבים כלליפארק עירוניקיום אירועים בתשלום בפינת החי בפארקהרחבת פעילות החי בפארק

משתתפים בממוצע באירוע
 הכנסות בגין 250,000 ש"ח מהחי פארק 31.12.19

במהלך השנה 
31.12.19סה"כ 15 גנים0-3, 3-6ילדים, הגיל הרךפארק עירוניגני ילדיםהמשך ייצוא פעילות חוויתית לגני ילדים באמצעות חיותהרחבת פעילות החי בפארקקידום החינוךמשימות אב2599
פעילות חינוכית 1746101751משימות אב2600

והפעלות בשיתוף 
פינת החי בפארק

קידום נושא  20 
הקיימות

3-6, 12-18, ילדים, נוערפארק עירוניחינוךקיום חוגי ילדים ונוער בפינת החי בפארקפעילות מעשירה בשיתוף החי בפארק
6-12

31.12.19השתתפות של 25 ילדים בחוגים )וטרינריה(

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2601
ספורט ותרבות

תושבים כללי, אנשים פארק עירונישח"ק, חינוךהפעלת מרכז טיפולי-שיקומי וקהילתי באמצעות בעלי חייםפעילות מעשירה בשיתןף החי בפארק
עם מוגבלות

 פעילות על בסיס הכנסות 30.04.19הפעלת מפגשים0-120

קידום נושא פארק עירוני77003משימות אב2602
הקיימות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

בשיתוף מרכז ישי 31.12.19 תכנן וביצוע 0-120תושבים כלליפארק עירוניקיימות וחדשנותהקמת מרכז לחדשנות בחקלאות הרחבת פעילות החי בפארק

משימות 2603
שוטפות

31.12.19 רכישה בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירונירכישת חומרים וכלים עבור תחזוקה שוטפתעבודה שוטפת 120 חומרים פארק1746100720

משימות 2604
שוטפות

31.12.19 רכישה בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירונירכישת ציוד וחומרים מיוחדים באמצעות מח' רכש ומכרזיםעבודה שוטפת 15 רכישות מיוחדות1746100930

משימות 2605
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 410 קבלנים פארק1746100750
ותשתיות

31.12.19 הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות  עובדי עירייהפארק עירוניביצוע עבודות תחזוקה שוטפת )טרקטורים וכלים אחרים(מינוף הפארק כמוקד לאירועים

משימות 2606
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותקבלנים פארק1746100750
ותשתיות

31.12.19 הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות  עובדי עירייהפארק עירוניתחזוקת ותפעול בריכת החורףטיפול במתחמי הפארק

משימות 2607
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותקבלנים פארק1746100750
ותשתיות

31.12.19 הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות  עובדי עירייהפארק עירוניאחזקה שוטפת של מתקני המשחקים ומתקני הכושר הפזורים בפארקטיפול במתחמי הפארק

משימות 2608
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותקבלנים פארק1746100750
ותשתיות

בדיקת ואחזקת הצללות, ספסלים, פסלים, ברזיות, שולחנות שלטים טיפול במתחמי הפארק
וכו'

31.12.19 תחזוקה רציפה וטיפול מיידי באחזקת שבר עובדי עירייהפארק עירוני

משימות 2609
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותקבלנים פארק1746100750
ותשתיות

30.04.19תלוי איתור מקור תקציביעובדי עירייהפארק עירוניתחזוקת הבריכה האקולוגיתטיפול במתחמי הפארק

משימות 2610
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 800 גינון פארק1746100752
ותשתיות

אחזקה שוטפת של שטח הפארק העירוני המשתרע על פני כ - 250 תחזוקת גינון הפארק
דונם, מתוכם 190 דונם מעובדים

31.12.19 הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות  עובדי עירייהפארק עירוני

משימות 2611
שוטפות

ביצוע ניקיון שוטף במתחמי המשחקיות, מדשאות, מתקנים וגינות, ניקיון הפארק העירוניעיר אפס פסולתשיפור השירות 1,050 ניקיון פארק1746100754
נקיון מבני השירותים ברחבי הפארק

31.12.19 הפעלה ותחזוקה רציפה לאורך השנה ללא תקלות  עובדי עירייהפארק עירוני

משימות 2612
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 700 שמירה פארק1746100753
ותשתיות

31.12.19 המשך התייעלות וחסכון  עובדי עירייהפארק עירוניתשלום עבור שמירה ואבטחה בפארקתחזוקה שוטפת של הפארק

משימות 2613
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירונירכישת ציוד משרדי עבור משרדי הנהלת הפארקעבודה שוטפת 2 ציוד משרדי פארק1746100470

משימות 2614
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירונירכישת כיבוד וקפה עבור משרדי הנהלת הפארקעבודה שוטפת 2 כיבוד פארק1746100511

אגף חזות העיר
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

משימות 2615
שוטפות

31.12.19 המשך התייעלות וחסכון  0-120תושבים כלליפארק עירוניתשלום עבור חשמל בשימוש הפארקתחזוקה שוטפת של הפארק 115 חשמל פארק1746100430

משימות 2616
שוטפות

31.12.19 המשך התייעלות וחסכון  0-120תושבים כלליפארק עירוניתשלום מים עבור השקיית הפארק ושירותים ציבורייםתחזוקה שוטפת של הפארק 800 מים1746100432

משימות 2617
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום לתחוקת הפארהוצאות שוטפות 225 אחזקה פינת חי1746101742

משימות 2618
שוטפות

השרות הוטרינרי,  באמצעות השרות 31.12.19 שימור ותחזוקה מלאה 0-120תושבים כלליפארק עירוניטיפול וטרינרי שוטף בבעלי החיים שבחי פארקהפעלת ותחזוקת פינת החי בפארקשיפור השירות
הוטרינרי

משימות שכר 2619
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום שכר לעובדי פארק עירוניתשלום שכר שוטף 887 שכר פארק עירוני1746100110

משימות שכר 2620
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום שכר שעות נוספות עובדי פארק עירוניתשלום שכר שוטף 140 שעות נוספות1746100130

משימות שכר 2621
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי פארק עירוניתשלום אחזקת רכב 120 רכב עובדים1746100140

משימות שכר 2622
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום שכר לעובדי פינת החי בפארקתשלום שכר שוטף 545 שכר צוות פינת חי1746101110

משימות שכר 2623
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום שכר לעובדים זמניים של פינת החי בפארקתשלום שכר שוטף 70 צוות פינת חי1746101210

משימות שכר 2624
וכ"א

שעות נוספות צוות 1746101130
פינת חי 

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום שכר שעות נוספות עובדי פינת החי בפארקתשלום שכר שוטף 65 

משימות שכר 2625
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייהפארק עירוניתשלום הוצאות אחזקת רכב עובדי פינת החי בפארקתשלום אחזקת רכב 50 אחזקת רכב פינת חי1746101140

מרחב עירוני- כללי, חינוךהדברת נמלת האש ברחבי העירהדברת מזיקים וקידום איכות חייםשיפור השירות 255 תברואה מזיקים14001משימות אב2626
גנים ציבוריים, 

שכונות, מרכז העיר, 
בתי ספר, גני ילדים

31.12.19הפחתת כמות המכולות בעיר והחלפתם לתמוני קרקע0-120תושבים כללי

מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים באמצעות שיפור השירות 30 חומרי הדברה1715000720משימות אב2627
ביצוע הדברות

רכישת חומרים וציוד טכני )כגון: כפפות, מלכודות, דוקרנים, חומרים 
ידידותיים שהם לא חומרי הדברה(

31.12.19 רכישה בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגות עובדי עירייה

עבודות קבלניות 1715000750משימות אב2628
הדברה

מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים באמצעות שיפור השירות 290 
ביצוע הדברות

ביצוע הדברות במוסדות עירייה וחינוך: מכרסמים, חרקים, פרעושים, 
פשפשים, תיקנים

מרחב עירוני- כללי, 
גני ילדים, בתי ספר

31.12.19 על פי תכנית שנתית מול הקבלן 0-120תושבים כללי

מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים באמצעות שיפור השירות 170 איגוד ערים1715000830משימות אב2629
ביצוע הדברות

תשלום לאיגודי ערים לתברואה לפי חוק )הדברת יתושים בשטחים 
שהם לא בשיפוט ערים(

30.06.19 תשלום בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שליטה וצמצום המצאותם של יתושים ונמלת האש הקטנה שיפור השירות 30 תברואה מזיקים14001משימות אב2630
באמצעות פיקוח וניטור

31.12.19 על פי תכנית שנתית מול הקבלן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליניטור והדברה בתעלות ניקוז ברחבי העיר של יתושים

אגף חזות העיר

תברואה מונעת
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

קידום נושא  45 תברואה מזיקים14001משימות אב2631
הקיימות

31.12.19 אחת לשנה בנובמבר על פי כמות עצים נגועים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחיסון עצי אורןהדברת מזיקים בצמחיה 

הגבלת מספר חתולי הרחוב לצורך פיקוח ושמירה על המצב שיפור השירותתברואה מזיקים14001משימות אב2632
התברואתי בעיר

תקציב תבר 2018 הוגדל לטובת צרכי 0-12031.12.192019תושבים כללימרחב עירוני- כלליעיקור חתולי רחוב

משימות 2633
שוטפות

שמירה על אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושא תברואה  מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים שיפור השירות
מונעת ותברואה מונעת זיהום אויר

31.12.19 מעל 96% עובדי עירייהשירות והסברה

אגף חזות העיר
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אגף התחזוקה והתפעול
אגף התחזוקה והתפעול אמון על תכלול, תיאום ובקרה של כל תהליכי התחזוקה של התשתיות הפיזיות בעיר ומבצע מיפוי תהליכים והגדרת 

מטרות, תכנון, ארגון וביצוע מדיניות הנהלת העירייה בתחום התחזוקה בעיריית כפר-סבא. 

האגף מונה ארבע מחלקות; 
• מחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור וחינוך.

• מחלקת חשמל, מאור רחובות ורמזורים האחראית על תחזוקה ושדרוג מאור רחובות, תכנון וביצוע עבודות חשמל.
• מחלקת רכב, האחראית על תחזוקת כלי הרכב, תחזוקת שטחים פתוחים שרות לכלל מחלקות העירייה ואספקת ציוד לבתי אבלים.

ומתן  כבישים  וסימון  תמרור  בעיר,  הניקוז  מערכת  תחזוקת  וכבישים,  מדרכות  מ"א  אלף   22,000 המתחזקת  ציבוריות  עבודות  מחלקת   • 
    סיוע לוגיסטי לאירועים.

האגף מטפל בכ- 40,000 קריאות מוקד בשנה. 

אגף התחזוקה והתפעול
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

עבודות קבלניות 1743000750משימות אב2634
תאורה

מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכונית - התאמת עבודת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
רמזורים לצרכים המשתנים במהלך היממה

 31.12.19 צביעת כלל העמודים כפעולה יזומה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי צביעת עמודים 

עבודות קבלניות 1743000750משימות אב2635
תאורה

מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכונית - התאמת עבודת שיפוץ, בינוי ותשתיותחדשנות ויזמות
רמזורים לצרכים המשתנים במהלך היממה

 31.12.19 ביצוע הסקר וקיום המלצותעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי סקר למיפוי עמודים  

 30.06.19  מעל 93% עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי שימור אחוז עמידה בזמני תקן בטיפול בפניות בנושא מאור רחובות מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתCRMשיפור השירותמשימות אב2636
 31.12.19  יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי רכישת פנסים למגרשי ספורט ומאור רחובות להתקנה עצמית  תחזוקת מאור רחובות שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 30 חומרים1743000720משימות אב2637
קידום נושא משימות אב2638

הקיימות
 ניהול המערכות לניהול אנרגיה המותקנות במוסדות חינוך )פרוייקט  התעיילות אנרגטית 

איחוד אירופי( 
 31.12.19  יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהגני ילדים, בתי ספרחזות העיר

רמזורים תקינים המשרתים באופן אופטימלי את נפח התעבורה שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותמשימות אב2639
בעיר

 ביצוע פיילוט ב - 4 צמתים בהן יוצבו גלאי תנועה על ידי IPI ללא 
תשלום 

 31.12.19  יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

משימות 2640
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי תשלום עבור צריכת חשמל של מאור רחובות עבודה שוטפתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 3,700 חשמל1743000760

משימות 2641
שוטפות

חידוש תאורת רחוב, שיפוץ ושדרוג עמודים לאחר קריאות שבר ובאופן מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 1,830 מאור רחובות45006
יזום

 31.12.19  עמידה ב SLA לסגירת קריאות שבר  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

משימות 2642
שוטפות

רכישת ציוד ומיכשור לעבודה שוטפת, תחזוקה שוטפת-רכישת ציוד מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 4 כלים מכשירים וציוד1743000740
ומיכשור 

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

משימות 2643
שוטפות

עבודות קבלניות 1743000750
תאורה

 תחזוקה של 120 מרכזיות תאורה וכ - 17,500 גופי תאורה ו - עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליביצוע תחזוקה כללית של תאורת הרחוב, מגרשי הספורט מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 2,272 
150 לוחות חשמל בגדלים שונים 

 כולל שכונות ירוקות ואזורי תעשיה כולם, מגרשי ספורט  31.12.19 
ושילוט רחוב 

משימות 2644
שוטפות

עבודות קבלניות 1744100750
רמזורים

31.12.19 33 צמתים מרומזרים עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאחרביצוע עבודת תחזוקה כללית של הרמזורים בעיר מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 760 

משימות 2645
שוטפות

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי תשלום עבור חשמל רמזורים ברחבי העיר מרחב עירוני מואר בתאורה תקינה וחסכוניתשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 חשמל רמזורים1744100760

משימות 2646
שוטפות

  בשת"פ מחלקת תחבורה 31.03.19 ביצוע 4 צמתים נוספים עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהנדסה התקנת מערכות אל פסק בצמתים מרכזיים עבודת רמזורים שוטפת גם במקרים של הפסקת חשמלשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 בקרת תנועה ורמזורים45006

משימות שכר 2647
וכ"א

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות  התחשבנות עקב תאונות  החזר עבור פגיעה במאור רחובותשיפוץ, בינוי ותשתיות 250 החזר עמודי תאורה1743000751

משימות שכר 2648
וכ"א

משכורת ושכר 1743000110
משולבים

העצמת עובדים  570 
ופיתוח מנהלים

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמנהל כספים תשלום שכר עובדי מחלקת חשמל תשלום שכר שוטף

משימות שכר 2649
וכ"א

העצמת עובדים  45 שעות נוספות1743000130
ופיתוח מנהלים

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמנהל כספים תשלום עבור שעות נוספות  תשלום שכר שוטף

משימות שכר 2650
וכ"א

העצמת עובדים  98 אחזקת רכב עובדים1743000140
ופיתוח מנהלים

31.12.19 100% שימוש בתקציב ללא חריגות עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב תשלום אחזקת רכב

מאור רחובות

אגף התחזוקה והתפעול
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עבודות ציבוריות
 מספר 

משימה    
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

לביצוע 
 הערות 

31.12.19 יישום התכנית עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי ביצוע עבודות שוטפות שיפוץ מוסדות עירונייםשיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1,500 עבודות קבלניות1742000750משימות אב2651
שמירה על מרחב עירוני בטוח ותקין; כבישים, מדרכות, ניקוז, CRMשיפור השירותמשימות אב2652

תמרור וכו
30.06.19 מעל 95% 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישמירה על אחוז העמידה בזמני תקן בטיפול בפניות

ביצוע החלטות ועדות תנועה/צביעה תימרור שילוט התאמת עמודים קידום ופיתוח מרחב עירוניבטיחות ונגישות 350 התקני בטיחות בדרכים47015משימות אב2653
והנגשות, עמודי חסימה, הנמכות, חניות נכים

תושבים כללי, מרחב עירוני- כללי
אנשים עם מוגבלות

בנוסף 120 אלף ₪ מימון חיצוני31.12.19יישום 100% מההמלצות0-120

תיקוני גרנוליט בדגש מדרחוב ירושלים וביצוע אחזקה שוטפת בשבילי  קידום ופיתוח מרחב עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 עבודות תיקוני גרנוליט47013משימות אב2654
הפארק העירוני

פארק עירוני, מדרחוב 
ירושלים

30.06.19 יישום על פי תאריך יעד 0-120תושבים כללי

 31.12.19  3 פעמים בשנה יזום כולל 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליצביעת סימוני כבישים, מדרכות ומעברי חציה קידום ופיתוח מרחב עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1,500 סימוני כבישים22002משימות אב2655
בשיתוף מפעל המים 31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרקירצוף שוטף בהתאם לצרכים העולים מהשטחקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 176 קרצוף ריבוד47007משימות אב2656
מהגליל עד תל חי 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחררחוב כרמל מהגליל עד תל חיקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 286 קרצוף ריבוד47007משימות אב2657
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחררחוב בני ברית- הפרדס-גורדוןקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 112 קרצוף ריבוד47007משימות אב2658
רחוב אברהם קרן מקטע בן גוריון ועד לרח' הגלבוע כולל חניה קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישותקרצוף ריבוד47007משימות אב2659

במקטעים שונים
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחר

מרמז עד ויתקין 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחררחוב קפלנסקי )רמז עד ויתקין(קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 459 קרצוף ריבוד47007משימות אב2660
חנין בנק מזרחי 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחררחוב הבנים 14קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 78 קרצוף ריבוד47007משימות אב2661
מויצן עד אז"ר 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחררחוב הגלילקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 437 קרצוף ריבוד47007משימות אב2662
מסעה בין החניות 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרהאקליפטוס קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 59 קרצוף ריבוד47007משימות אב2663
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרסאלד קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 קרצוף ריבוד47007משימות אב2664
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחריחזקאלקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 84 קרצוף ריבוד47007משימות אב2665
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראוסטושינסקיקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 98 קרצוף ריבוד47007משימות אב2666
חנייה 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרסוקולוב 20קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 45 קרצוף ריבוד47007משימות אב2667
ויצמן עד בן גוריון  31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרשדרוג מדרכות- רחוב העמקקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 1 שדרוג מדרכות47008משימות אב2668
ויצמן עד בן גוריון  31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרירושליםקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 215 שדרוג מדרכות47008משימות אב2669
שדרוג דרך משולבת 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראיתמר בן אבי ויבניאליקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 150 שדרוג מדרכות47008משימות אב2670
רוטשליד עד ירושלים 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרבן גוריון קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 180 שדרוג מדרכות47008משימות אב2671
ויצמן ששת הימים 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרזלדה המשוררתקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 100 שדרוג מדרכות47008משימות אב2672
מסוקולוב עד מס'12 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראנה פרנקקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 200 שדרוג מדרכות47008משימות אב2673
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרששת הימיםקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 130 שדרוג מדרכות47008משימות אב2674
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרויצמןקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 75 שדרוג מדרכות47008משימות אב2675
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרזמירקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 19 שדרוג מדרכות47008משימות אב2676
אגרונום 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרעתיר ידע 18קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 3 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2677
חניוו ליד ייס 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרזלדה המשוררת קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 80 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2678
בעיה בניקוז המים 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרדוד המלך 26+30קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 6 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2679
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראבן גבירולקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 27 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2680
שקכ צמוד למדרכה 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחריהודה הנשיא 5קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 3 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2681
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרסירקין 17קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 14 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2682
אגרונום 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרטרומפלדור 7+11קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 4 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2683
אגרונום 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרטרומפלדור 14קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 2 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2684
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרסוקולוב 19קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 35 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2685
מול מרץ חנייה 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרבן גוריון 39קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 8 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2686
מאחורי חצר השוק 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרגיבורי ישראל 44קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 43 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2687
חניון 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרהתוכנהקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 5 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2688
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרכיכר קדומיםקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 2 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2689
 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרחניון יינות ביתןקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 43 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2690
שקע בכביש סמוך לאבן שפה 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרעמק עירון 10קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 3 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2691
בור הסמטה בין המבנים 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרתל חי 57קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 43 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2692
ביציאה מגאולים ליד תחנת האוטובוס  31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרויצמן 210קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 30 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2693
ליד שער 8 של הפארק 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרבן יהודהקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 3 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2694
חניה 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחריד חרוציםקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 44 קרצוף ריבוד/הטלאות47007משימות אב2695
שדרוג מדרכות 47014משימות אב2696

במתחמי גנים ציבוריים
 31.12.19  יישום מלא בהתאם לתכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרשדרוג המרחב הציבורי קידום ופיתוח מרחב עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 350 

שיפוץ כבישים 47009משימות אב2697
ומדרכות

 31.12.19  יישום מלא בהתאם לתכנית 0-120תושבים כלליכיכר העירביצוע תיקוני שיש בכיכר העיר, תיקון בטונים והשלמת גדרות תחזוקה שוטפת ותיקון שברים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 2,000 

שיפוץ כבישים 47009משימות אב2698
ומדרכות

30.06.19 יישום מלא בהתאם לתכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישדרוג מדרכות במרכז קהילתי ע"ש גלר תחזוקה שוטפת ותיקון שברים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

 31.12.19  יישום מלא בהתאם לתכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיתוח חזיתות לבניינים פרטייםקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירותמשימות אב2699
משימות 2700

שוטפות
שיפוץ כבישים 47009

ומדרכות
 31.12.19  עמידה בSLA לסגירת קריאות שבר  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחזוקת כבישים ומדרכות-ביצוע תיקוני שבר על בסיס קריאות מוקד קידום ופיתוח מרחב עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

משימות 2701
שוטפות

עבודות קבלניות 1744000750
בטיחות 

 31.12.19  100% שימוש בתקציב ללא חריגות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירכישת חומרים לעבודות בטיחות ורכישת אספלט קר לסתימת בורות קידום ופיתוח מרחב עירוני שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 70 

משימות 2702
שוטפות

 31.12.19  לאורך כל השנה על פי תכנית קבלן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול תחזוקה באנטרדאות בכל רחבי העיר תחזוקה שוטפת ותיקון שברים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

משימות 2703
שוטפות

 31.12.19  טיפול נקודתי בהתאם לפניות מוקד 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בניקוי גרפיטי ברחבי העיר  תחזוקה שוטפת ותיקון שברים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

משימות 2704
שוטפות

 31.12.19  טיפול נקודתי בהתאם לפניות מוקד 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בשורשי עצי עיר באמצעות יייעוץ אגרונום תחזוקה שוטפת ותיקון שברים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

משימות 2705
שוטפות

 31.12.19  טיפול נקודתי בהתאם לפניות מוקד 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירכישת חומרים לעבודה שוטפת ביצוע רכש לביצוע עבודה שוטפת שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 150 חומרים1742000720

משימות 2706
שוטפות

ביצוע שטיפת קווי ניקוז, ניקוי תעלות, רשתות ניקוז, בורות ספיגה,  תחזוקת רשת הניקוז העירונית שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 290 עבודות קבלניות ניקוז1745000750
עבודות טרקטור, שיפור שיפועים, בניית סוללות ותגבור ניקוז נקודתי

 31.12.19  לאורך כל השנה על פי תכנית מול קבלן 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

משימות 2707
שוטפות

בטונים שיש וצביעת 47012
עמודי תאורה

 31.12.19  טיפול נקודתי בהתאם לפניות מוקד 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתיקוניי שיש בכיכר העיר גדרות וכדו תיקוני שיש שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 400 
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

משימות 2708
שוטפות

הצטיידות ליום 1751000781
העצמאות

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות
ותרבות

ביצוע דיגלול לקראת יום העצמאות והסרתו לאחר החגיגות, וביצוע  הכנות לאירועי יום העצמאות 
הכנות לאירועים

 סעיף של תרבות / אירועים  31.12.19  אחת לשנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאי

משימות 2709
שוטפות

 31.12.19  יישום על  פי תכנית עירונית ללא תקלות לפי הוראות ארגון 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהצבת שלטים, מחסומים וגידור מתן סיוע לוגיסטי לאירועים במהלך השנה בטיחות ונגישות

משימות 2710
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

 31.12.19  יישום על  פי תכנית עירונית ללא תקלות ובהתאם לנוהל  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העירהקמה ופירוק סוכות אבלים  מתן סיוע לוגיסטי למשפחות אבלות 

משימות 2711
שוטפות

תיאום ופיקוח על עבודות חברת חשמל, כבלים, בזק, מפעל המים,  תיאום ופיקוח עבודות גורמי חוץ בעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
חברות סלולר וכו'

 31.12.19  יישום על  פי תכנית עירונית ללא תקלות ובהתאם לנוהל  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

משימות 2712
שוטפות

 31.12.19  תאום מלא על פי נוהל 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהוצאת היתרי חפירה ותיאום העבודות מול משטרת ישראל תיאום ופיקוח עבודות גורמי חוץ בעיר שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות

משימות 2713
שוטפות

 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחרהכרמל תל חי הרצל קידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 174 קרצוף ריבוד47007

משימות 2714
שוטפות

 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראוסטושינסקיקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 264 קרצוף ריבוד47007

משימות 2715
שוטפות

 31.12.19 יישום מלא בהתאם לתכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, אחראוסטושינסקיקידום ופיתוח מרחב עירונישיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 230 קרצוף ריבוד47007

משימות שכר 2716
וכ"א

משכורת ושכר 1742000110
משולבים

העצמת עובדים  1,700 
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי המחלקהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2717
וכ"א

העצמת עובדים  162 שעות נוספות1742000130
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור שעות נוספות לעובדי המחלקהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2718
וכ"א

העצמת עובדים  120 אחזקת רכב עובדים1742000140
ופיתוח מנהלים

 31.12.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי המחלקהתשלום אחזקת רכב

הצטיידות תברואה 14002משימות אב2719
וניקיון

שיתופי פעולה  630 
פנים ארגוניים

רענון והתחדשות כלי העבודה לשימוש יעיל ומהיר; רכישת מכונת זיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
טאוט

 הצלחת רכישתם של אמצעים אלה תגרום לשיפור השירות עובדי עירייהחזות העיר
לתושבים לבעלי התפקידים בעיריה האמונים על חזות העיר 

יש לאתר מימון משלים31.12.19

שיתופי פעולה  650 תיקונים1096000532משימות אב2720
פנים ארגוניים

31.12.19 43 כלי רכב עובדי עירייהכלל העירייה תחזוק שוטף של כלי העבודה ברשות המקומיתתחזוקת כלי רכב מכאניים

שיתופי פעולה תיקונים1096000532משימות אב2721
פנים ארגוניים

31.12.19 טיפול מיטבי ברכבי השירות עובדי עירייהכלל העירייה תפעול  ומעקב על מערך תחזוקת הרכביםתחזוקת רכבי שירות וליסינג

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהכלל העירייה מתן שירות פנים ארגוני לשינוע ציוד במבני העירייה השוניםשירותי שינוע והובלהשיפור השירותמשימות אב2722
31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהגני ילדיםגני ילדיםמתן שירות מהיר לגני ילדים ומוסדות חינוך בהעברת ציוד ושולחנותשירותי שינוע והובלהשיפור השירותמשימות אב2723
31.12.19 בהתאם לצורך )5 10- שקיות בשנה( 3-6ילדיםגני ילדיםגני ילדיםאספקת אדמה למוסדותשירותי שינוע והובלהשיפור השירותמשימות אב2724
שיתופי פעולה משימות אב2725

פנים ארגוניים
 חזות העיר )גנים ונוף( 31.12.19 לפי בקשת מחלקת גנים ונוף 0-120תושבים כלליגנים ציבורייםחזות העיראספקת גזם גרוס לגינות ציבוריות קידום ופיתוח מרחב עירוני

שיתופי פעולה משימות אב2726
פנים ארגוניים

 חזות העיר)מאור רחובות,עבודות ציבוריות( 31.12.19 דגלול יום העצמאות  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחזות העירמתן שירות למחלקת החשמל באמצעות משאית מנוףקידום ופיתוח מרחב עירוני

רכב

אגף התחזוקה והתפעול
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

משימות 2727
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור דלק  אחריות לתחזוקת כלי הרכב העירוניים שיפור השירות 1,300 דלק1096000531

משימות 2728
שוטפות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור ביטוחי רכבים וכלים, ואגרת רישוי שנתית  אחריות לתחזוקת כלי הרכב העירוניים שיפור השירות 220 הוצאות טסט וביטוח1096000533

משימות 2729
שוטפות

31.12.19עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהכלל העירייה תשלום עבור רכבי ליסינג אחריות לתחזוקת כלי הרכב העירוניים שיפור השירות 2,850 ליסינג1096000930

משימות 2730
שוטפות

31.03.19 התאמת המערכת הקיימת לצרכים נוספים שעלו עובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעשידרוג מערכת לניהול צי הרכבשיפור בניהול צי הרכב העירונישיפור השירות

משימות 2731
שוטפות

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהשינוע והובלת ציוד לבעלי תפקידים שירותי שינוע והובלהשיפור השירות

משימות 2732
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה אספקת במות וכיסאות לטקסים ואירועיםשירותי שינוע והובלה

משימות 2733
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

אספקת ציוד לבתי אבלות ואזכרות בעיר בשת"פ מחלקת עבודות שירותי שינוע והובלה
ציבוריות

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה 

משימות 2734
שוטפות

17.04.19 ביצוע מיטבי על בסיס תקציבי 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה  דגלול העיר לקראת אירועי העצמאות ואירועים לאורך השנהקידום ופיתוח מרחב עירונישיפור השירות

משימות 2735
שוטפות

חישוף עשביה לאורך השנה על ידי קבלנים חיצוניים באמצעות כלים קידום ופיתוח מרחב עירונישיפור השירות
עירוניים

תקציב מח' נקיון30.06.19 מאי עד יולי מידי שנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

משימות 2736
שוטפות

31.12.19 יישום מיידי בהתאם לצורך 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול מיידי במפגעים במרחב הציבורי ולאחר תאונה קידום ופיתוח מרחב עירונישיפור השירות

משימות שכר 2737
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום עבור שימוש בכביש אגרה ורכישת ציוד וחומרים אחריות לתחזוקת כלי הרכב העירוניים  25 שונות1096000780

משימות שכר 2738
וכ"א

העצמת עובדים  1,700 שכר למנהל רכב1096000110
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר לעובדי המחלקהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2739
וכ"א

העצמת עובדים  245 שעות נוספות1096000130
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות לעובדי המחלקהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2740
וכ"א

העצמת עובדים  95 אחזקת רכב עובדים1096000140
ופיתוח מנהלים

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי המחלקהתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 2741
וכ"א

31.12.19יציאה להשתלמות שנתית אחת לפחות  לכלל הנהגים עובדי עירייהבטחון, חירום ובטיחותקיום השתלמויות והכשרות לעובדי המחלקההכשרות והשתלמויות

קידום נושא משימות אב2742
הקיימות

 31.12.19  יישום מלא של המשימה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי תפעול 14 מערכות סולאריות קיימות בהספק של KW 50 כל אחת  התעיילות אנרגטית 

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות1098003420משימות אב2743
במוסדות

חינוך, הנדסה, בטחון, חירום  מענה לקריאות שבר וקריאות מוקד לפי זמני תקן  
ובטיחות

בתי ספר, גני ילדים, 
מרחב עירוני- כללי

 31.12.19 עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 2,950 שיפוצי מוס"ח53012משימות אב2744
במוסדות

הקמת שני "צוותי מנע" שיעודם להסתובב בגנים ובבתי ספר ולבצע 
טיפול מונע בצבע, אינסטלציה ותיקונים קלים

בתי ספר, גני ילדים, חינוך
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 הפעלת 2 "צוותי מנע"  עובדי עירייה

תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור

אגף התחזוקה והתפעול
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2745
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוך, בטחון, חירום ובטיחותריכוז ובקרה על אישורי בטיחות של מוסדות החינוך
מרחב עירוני- כללי

 31.12.19  מתן אישורים לכל המוסדות בעיר  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2746
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוך ביצוע סינון והחלפת חול
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 אחת לשנה על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2747
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוך, רשות הספורטהחלפת תאורת לד במוסדות חינוך ואולמות ספורט
מרחב עירוני- כללי

 31.12.19  מתוכננים אם יאושר גני ילדים ויתרת בתי הספר לפי תקציב  עובדי עירייה

תבר תחזוקת תאים משימות אב2748
וולטאים

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, תחזוקת תאים סולאריים
מרחב עירוני- כללי

 בוצעו ב-5  גגות ב-2018 והוגשו לעוד 14 מוסדות ל2019 ממתין עובדי עירייה
לאישור חברת חשמל 

31.12.19

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 20 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2749
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהפרדת חיבור חשמל- גן אביב+גן סביונים
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 30 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2750
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהפרדת חיבור חשמל- גן בדולח+גן ירדן
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 30 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2751
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן ברוש+גן סביון
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 15 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2752
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן שיבולת+גן חצב
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 15 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2753
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן צור+גן פשוש
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 15 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2754
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן אגוז+גן חרוב
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 25 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2755
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גם אמנון +גן תמר+ גן חיננית
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 15 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2756
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן שיטה+גן אלה
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 15 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2757
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן גורים+גן סייפן
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 20 חשמל מוסדות עירייה45005משימות אב2758
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהגדלת חיבור- גן רימון+גן כלנית
מרחב עירוני- כללי

31.12.19 יישום מלא של המשימה  עובדי עירייה

תחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייה לצטרך שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 350 תחזוקת מבני עירייה1098003420משימות אב2759
אחזקת מבני חינוך וציבור בטיחותיים ומתוחזקים כראוי

בתי ספר, גני ילדים, תחזוקה וביצוע 2 ביקורות חצי שנתית למעליות
מרחב עירוני- כללי

 31.12.19  28 מעליות כולל תיקונים עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2760
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, ניקוי גגות עונת החורף
מרחב עירוני- כללי

31.12.19אחת לעונה בכל המוסדות בעירעובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2761
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, ניקוי ניקוזים ומרזבים
מרחב עירוני- כללי

31.12.19אחת לעונה בכל המוסדות בעירעובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2762
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, קיפול ופתיחה של רשתות צל
מרחב עירוני- כללי

31.12.19פעמיים בשנה עובדי עירייה

מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 60 תחזוקת מבני עירייה1098003420משימות אב2763
במוסדות

בתי ספר, גני ילדים, הוספת קולרים, ברזייות בהתאמה לתקן משרד הבריאות 
מרחב עירוני- כללי

 מתקני משחק נבדקים אחת לחודש ופעם בשלוש שנים על ידי עובדי עירייה
מכון התקנים - קולרים מתחוזקים על ידי קבלן חיצוני 

31.12.19
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012משימות אב2764
במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה טיפול בתשתיות מים וביוב )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

תבר- שיפוצים במבנים 48004משימות אב2765
ומוסדות עירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 
במוסדות עירייה

תקציב 31.12.192017יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטיפול בתשתיות מים וביוב )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 10 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2766
במוסדות עירייה

31.12.19גני ילדיםחינוךצביעת משרדי מזכירות העירייה

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 20 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2767
במוסדות עירייה

31.12.19מרחב עירוני- כלליחינוךמבנה משרדי העירייה- צביעה פנימית

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 10 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2768
במוסדות עירייה

31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוךצביעה מחלקת גני ילדים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2769
במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא של הפרוייקט0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעבודות איטום )שיריון חוזה(/כלל מוסדות העירייה 

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 30 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2770
במוסדות עירייה

31.12.19יישום  מלא בכלל מוסדות העירייה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישדרוג ארכיון הנדסה/מתחם לוגיסטי

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -תחזוקה שוטפת של שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2771
מוסדות העירייה

31.03.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כללישיפוץ שירותים וחדר מדרגות מבנה תהילה - המייסדים

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -תחזוקה שוטפת של שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2772
מוסדות העירייה

31.03.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כללישיפוץ משרדים וסדנאות -מתחם לוגיסטי

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש- ביצוע שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2773
במוסדות עירייה

31.12.19מרחב עירוני- כלליחזות העיר, תחזוקה ותפעולמבנה משרדי תחזוקה- שיפוץ פנימי

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -שינויים מבניים שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 80 תבר- תחזוקת מבנים48004משימות אב2774
במוסדות עירייה

31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוךעבודות שונות לפי החלטות ההנהלה /מוסדות העירייה

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישות 188 שיקום מקלטים48005משימות אב2775
ותשתיות, הערכות 

לחירום

מבנים תקינים ותואמים למטרת השימוש -שיפוץ מקלטים 
ציבוריים ומבנים לשעת חירום

תקצוב התבר מנוהל על ידי מחלקת בינוי ופיתוח31.12.19יישום על פי תכנית0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחותאחזקת מקלטים בשוטף

31.12.19תשלום בהתאם לתקציב שהוקצהתשלום חשבונות מפעל המיםמבנים תקינים ותואמים למטרת השימוששיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 2,400 מים וביוב למוסדות1098003772משימות אב2776
מבני חינוך ועירייה מתוחזקים היטב, בטיחותיים וחסכוניים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 20 חשמל במוסדות חינוך45005משימות אב2777

בחשמל 
31.12.19יישום על פי תכנית6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרכלל העירייה אישור בודק מוסמך בתי ספר, גני ילדים ומוסדות עירייה

מבני חינוך ועירייה מתוחזקים היטב, בטיחותיים וחסכוניים שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 50 חשמל במוסדות חינוך45005משימות אב2778
בחשמל 

31.12.19יישום על פי תכנית6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרכלל העירייה תיקוני בטיחות לפי דוח בודק מוסמך

מבני חינוך ועירייה מתוחזקים היטב וחסכוניים בחשמל -חיבור שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 30 חשמל במוסדות חינוך45005משימות אב2779
נפרד והחלפת לוח ראשי 

31.12.19יישום על פי תכנית6-12, 12-18ילדים, נוערחינוךמרכז פיסג"ה - חיבור נפרד והחלפת לוח ראשי

מבני חינוך ועירייה מתוחזקים היטב וחסכוניים בחשמל -חיבור שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 50 חשמל במוסדות חינוך45005משימות אב2780
נפרד והחלפת לוח ראשי 

31.12.19יישום על פי תכנית6-12, 12-18ילדים, נוערחינוךעבודות חשמל לפי צורך

מבני חינוך ועירייה מתוחזקים היטב וחסכוניים בחשמל שיפוץ, בינוי ותשתיותבטיחות ונגישות 200 שדרוג מיזוג מוסדות45008משימות אב2781
-תחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייה)שאינם 

חינוך(

3-6, 6-12, ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםחינוךהחלפה והוספת מזגנים
12-18

31.12.19יישום על פי תכנית
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

 בהתאם לצורך 0-12031.12.19תושבים כללי ניכוש עשביה שוטה מסביב למקלטים ציבוריים שמירה על נקיון רחובות ושצ"פים ברחבי העירהערכות לחירוםבטיחות ונגישות 12 שיקום מקלטים48005משימות אב2782
משימות 2783

שוטפות
מתן מענה מיטבי ומקצועי לתחזוקת שבר ותחזוקה מונעת שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 2,400 תחזוקת מבני עירייה1098003420

במוסדות
בתי ספר, גני ילדים, העסקת קבלן לתחזוקה שוטפת, טיפול בקריאות מוקד

מרחב עירוני- כללי
ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה

הנובעים מהשטח
31.12.19

משימות 2784
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, ביצוע בדיקות שוטפות ויזומות לאיתור מפגעיםאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2785
שוטפות

ביצוע בדיקות ותיקונים של מערכת סינון אב"כ בהתאם לתקנות פיקוד אחזקת מבני ציבורהערכות לחירוםשיפור השירות 200 תחזוקת מבני עירייה1098003420
העורף

בתי ספר, גני ילדים, 
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2786
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, תיקון ואחזקה של שעוני מיםאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2787
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, רכישות מלאי לאחזקה שוטפתאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 230 תחזוקת מבני עירייה1098003420
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2788
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, אבטחת נעילה תקינה, רכישת מנעוליםאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2789
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, ביצוע פרוייקטים לפי צורךאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 60 תחזוקת מבני עירייה1098003420
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

לצורך הכנת תכניות, הגשות למשרדי הממשלה, מדידות 31.12.19
אקוסטיות קרינה, צריכת מים.

משימות 2790
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, שאיבת ביוב מים במוסדות חינוך במצבי תקלה אחזקת ביובשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 40 תחזוקת מבני עירייה1098003420
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

שאיבה/משאבות31.12.19

משימות 2791
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, אחזקת ריהוט חצר כולל החלפותאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 150 תחזוקת מבני עירייה1098003420
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2792
שוטפות

רכישת חומרים וחלקים לעבודות צוות החשמל )גופי תאורה, מזגניות, ביצוע טיפולים מונעים במוסדות ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 150 אחזקת חשמל1098003421
נורות, משנקים, קופסאות, שקעים, שעונים, מפסקים, פוטו צל וכו'( 
העברה /הפרדה לטובת עמודים במוסדות רקובים  - הגדלת לוחות/

החלפת לוחות

בתי ספר, גני ילדים, 
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2793
שוטפות

החלפת מנעולים רגילים למאסטרים,שכפוך מפתחות ומנעולים,טיפול תחזוקת נעילה תקינה ומאובטחת במוס"חהערכות לחירוםשיפור השירות 12 תחזוקת מבני עירייה1098003420
בדלתות עם מנעולים חשמליים

בתי ספר, גני ילדים, 
מרחב עירוני- כללי

31.12.19אחת לשנה בכל המוסדות והבתאם לצורך מהשטחעובדי עירייה

משימות 2794
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, עבודות תחזוקה של ארונות חשמל, תאורה, שקעים וכו'אחזקת חשמל במוסדות ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותאחזקת חשמל1098003421
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2795
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, אישור בודק מוסמך בתי ספר, גני ילדים ומוסדות עירייהתחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותאחזקת חשמל1098003421
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2796
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךשדרוג לוחות ראשיים ומשניים בבתי הספרתחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 חשמל מוסדות עירייה45005
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2797
שוטפות

תחזוקת חשמל בבתי ספר גני ילדים ומקלטים: טיפול בלוחות חשמל תחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 אחזקת חשמל1098003421
ראשיים ומשניים, שילטי הכוונה מוארים ותאורת חירום

בתי ספר, גני ילדים, חינוך
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2798
שוטפות

אחזקת מזגנים 1098003750
מרכזיים

בתי ספר, גני ילדים, תחזוקה שנתית שוטפת של המערכות המרכזיות אחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 100 
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2799
שוטפות

אחזקת מזגנים 1098003750
מרכזיים

בתי ספר, גני ילדים, מסגרת לחלקי חילוף למערכות המרכזיותאחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

אגף התחזוקה והתפעול
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 מספר 
משימה    

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

משימות 2800
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, תחזוקת הצללות אחזקת מבני ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2801
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, נקיון פילטרים מזגניםביצוע טיפולים מונעים במוסדות ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2802
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, בדיקה חודשית של מתקני משחקביצוע טיפולים מונעים במוסדות ציבורשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותשיפוצי מוס"ח53012
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2803
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, תחזוקה של שעונים, ביצוע הפרדות וחיבורים,הפרדה עם גינוןתחזוקת שעוני מיםשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 18 תחזוקת מבני עירייה1098003420
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2804
שוטפות

תחזוקה שוטפת בהתאם לתקנות פיקוד העורף )ציוד, שילוט, צבע תחזוקת מקלטי ציבורהערכות לחירוםשיפור השירות 30 תחזוקת מבני עירייה1098003420
פולט אור וכו'(

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים תושבים כללימרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2805
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, תשלום לועדי בתים במבנים שהעירייה שוכרתתחזוקה שוטפת של מוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 55 וועדי בתים1098003422
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2806
שוטפות

בדיקת חשבונות 1931000751
חשמל

שיפור השירות,  28 
בטיחות ונגישות

בתי ספר, גני ילדים, ביצוע בדיקת חשבונות חשמל ובקרה על חשבונותביצוע בקרותשיפוץ, בינוי ותשתיות
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2807
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, אחזקה ותיקון מזגנים )שריון חוזה(תחזוקת מזגנים בכלל מוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותתיקוני מזגנים1811000752
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2808
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, חלקי חילוף לתיקוני מזגניםתחזוקת מזגנים בכלל מוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותתיקוני מזגנים1811000752
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2809
שוטפות

31.12.19אחת לשנה לפחות בכל מוסדות החינוךעובדי עירייהבתי ספר, גני ילדיםניקוי מזגנים ואחזקתם במהלך כל השנה בכלל מוסדות החינוךתחזוקת מזגנים במובדות חינוךשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירותתיקוני מזגנים1811000752

משימות 2810
שוטפות

31.12.19יישום מותנה באיושר תקציבעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאחזקת איש שירות נוסף לטיפול בחודשי הקיץתחזוקת מזגנים בכלל מוסדות העירייהשיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 200 תיקוני מזגנים1811000752

משימות 2811
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהשמשה ושדרוג מערכות חשמל במקלטים ציבוריים תחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייה שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 חשמל מוסדות עירייה45005
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות 2812
שוטפות

בתי ספר, גני ילדים, חינוךהשמשה ושדרוג תאורת חירום במקלטים ציבוריים תחזוקה שוטפת של מיזוג וחשמל במוסדות העירייה שיפוץ, בינוי ותשתיותשיפור השירות 50 חשמל מוסדות עירייה45005
מרחב עירוני- כללי

ביצוע על פי תכנון המשימה לאורך השנה ובהתאם לצרכים עובדי עירייה
הנובעים מהשטח

31.12.19

משימות שכר 2813
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכרתשלום שכר שוטףשיפור השירות 2,125 משכורות ושכר משולב1098003110

משימות שכר 2814
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהתשלום שכר שעות נוספותתשלום שכר שוטףשיפור השירות 230 שעות נוספות 1098003130

משימות שכר 2815
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגותעובדי עירייהאחזקת רכבתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 230 אחזקת רכב עובדים1098003140

אגף התחזוקה והתפעול
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תאגידים 
עירוניים
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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 
ביצוע ארוכה של העירייה,  כזרוע  ומשמשת   1991 כפר סבא החל משנת  כפר סבא. החברה פועלת בתחומה המוניציפאלי של העיר  עיריית  של 

בארבעה תחומים עיקריים:

• תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות

• ניהול ותפעול של תחומים מוניציפליים שונים

• פיתוח עסקי ויזמות של פרויקטים עבור העיר ותושביה

• ניהול ותפעול מנהלת עסקים עירונית            

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

להשלמת המשימה 
 הערות 

קיימות וחדשנות, חזות העיר, טוחני אשפה בשכונת הדרים עבור פסולת רטובה )פיילוט לבחינה(שדרוג מערכות המיחזור ואיכות הסביבה בעיר עיר אפס פסולתחדשנות ויזמותמשימות אב2816
תחזוקה ותפעול

31.12.19 יישום פיילוט על פי תכנית 0-120תושבים כללישכונות

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2817
ותשתיות

כיום קיימת פגרורמה של 2,096 מ"ר, התקציב באגף החינוך31.12.19סיום תכנון ויציאה ליישום6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהתכנון והקמת קרית חינוך משותפת לזרמים; דמוקרטי, מונטוסורי, סדברי בינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2818
ותשתיות

התקציב באגף החינוך, תוקצב משרד החינוך31.12.19 סיום תכנון ויציאה ליישום 6-12ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהבינוי, שיפוץ והנגשה- בית ספר יצחק שדהבינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2819
ותשתיות

התקציב באגף החינוך, לא תוקצב משרד החינוך31.12.19התאמת תכנון לפרוגרמה6-12, 12-18אוכ' דתית, ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהבינוי והרחבה- בית ספר חב"דבינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2820
ותשתיות

התקציב באגף החינוך, תוקצב משרד החינוך15.12.19 סיום תכנון ויציאה ליישום 6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהבינוי והרחבה- בית ספר גווניםבינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי קידום החינוךמשימות אב2821
ותשתיות

15.08.19יישום על פי תכנית6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהשדרוג חצרות מזרחי  או דרומי- בית ספר שרתבינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי שיפור השירות 1,330 פיתוח אזורי תעסוקה64005משימות אב2822
ותשתיות

פיתוח על פני הקרקע לא כולל טיפול בתיקון קו ביוב.31.12.19יישום על פי תכנית אכלוס0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוך, הנדסהכס 50 - פיתוח רב שנתיקידום מרחב אזורי תעשיה

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2823
ותשתיות

התקציב באגף החינוך30.12.19אכלוס ספט' 12-182020ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסהתכנון ובנית חטיבה חדשהבינוי והרחבת מוסדות חינוך

שיפוץ, בינוי קידום החינוךתוספת למבני חינוך56019משימות אב2824
ותשתיות

התקציב באגף החינוך30.12.19אכלוס ספט' 2021 קידום תכנון 12-182019ילדים, נוערבתי ספרחינוך, הנדסה תכנון ובנית תיכון חדשבינוי והרחבת מוסדות חינוך

הרחבת האיצטדיון 83017משימות אב2825
ושידרוגו

שיפוץ, בינוי שיפור השירות
ותשתיות

התקציב ברשות הספורט31.12.19 יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללירשות הספורטשדרוג תאורת איצטדיוןשידרוג תאורה קיימת

נתינת מימון ביניים של הרשות לגישור פריסת תשלומים של  31.12.19  יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישיפוץ חזיתות לבניינים פרטייםקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירותמשימות אב2826
הדיירים

שיפוץ, בינוי בטיחות ונגישותגילוי וכיבוי אש במוס"ח71002משימות אב2827
ותשתיות

מתוקצב דרך מחלקת בטחון31.12.19יישום על פי תכנית במוסדות חינוך בעיר6-12ילדים, נוערבתי ספרחינוך, בטחון, חירום ובטיחותביצוע תכנית דו שנתית לפי דרישות כיבוי אשבטיחות במוסדות החינוך

31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהפיתוח 60/80 בהתאם לתכנית העבודהקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירות 5,300 פיתוח 6300160/80משימות אב2828
התקציב באגף הנדסה31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשדרוג רחוב משה סנה והקמת שביל אופניםקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירותשביל אופניים25002משימות אב2829
התקציב באגף הנדסה31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשדרוג רחוב הרצלקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירותכבישים ושצ"פים41007משימות אב2830
קידום תב"ע התע"ש לשם הגדלת זכויות בניה, יצירת קישוריות למרכז קידום מרחב אזורי תעשיההתחדשות עירוניתשיפור השירות 700 תב"ע תע"ש44007משימות אב2831

העיר ועירוב שימושים
31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כלליהנדסה, מנהל כספים, הכנסות

פיתוח קהילה, שיפור השירותפיתוח 6300160/80משימות אב2832
ספורט ותרבות

נוער צעירים וקהילה, חברה הקמת מרכז קהילתי -60 גמלאים ונוער - שלב בקידום ופיתוח מרחב עירוני
לתרבות ופנאי

31.12.19 יישום על פי תכנית  12-18נוערשכונות

31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כלליחצר השוקהנדסה, מנהל כספים, הכנסותתכנון והקמה- חניון השוק-BOTקידום ופיתוח מרחב עירוניהתחדשות עירוניתשיפור השירות 262 חניון השוק64009משימות אב2833
31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסה, קיימות וחדשנותתכנון ומתן פתרונות תחבורתיים- עתיר ידעקידום מרחב אזורי תעשיההתחדשות עירוניתשיפור השירותפיתוח אזורי תעסוקה64005משימות אב2834
חזות העיר, פיקוח ואכיפה , ניהול ותפעול המרחב הציבורי באזורי התעשיה תפעול שוטףשיפור השירותמשימות אב2835

תחזוקה ותפעול
31.12.19 יישום על פי תכנית החברה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח אזורי תעסוקה64005משימות אב2836
ותשתיות

31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה פיתוח אזורי תעסוקה- הבאת עסקים חדשים לעירקידום מרחב אזורי תעשיה
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

15.08.19תכנון בלבד6-12ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדיםחינוך, הנדסה, קיימות וחדשנות -M21 ביצוע בהתאם לאישור משרד החינוךבינוי והרחבת מוסדות חינוךהתחדשות עירוניתקידום החינוךמשימות אב2837
שיפוץ, בינוי שיפור השירותפיתוח אזורי תעסוקה64005משימות אב2838

ותשתיות
הכנסות מכירת קרקע חומה 7.6 מליון31.12.19 יישום על פי תכנית  0-120מרחב עירוני- כלליהעתקת קו חשמל מתחם תקשורתקידום מרחב אזורי תעשיה

משימות 2839
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוךהזנא יול"א1812500753
ספורט ותרבות

קידום הבריאות וחוסן עירוני, גני קייטרינג בריא- אספקת ארוחות למוסדות חינוךקידום מדיניות עיר בריאה
ילדים, חינוך

ממוקם באגף החינוך, 2019 מחושב קאלנדרית שנתי31.12.19 יישום על פי תכנית  6-12, 12-18ילדים, נוערבתי ספר, גני ילדים

משימות 2840
שוטפות

שקיות קקי וגללי 1712200754
כלבים

התקציב באגף קיימות וחדשנות31.12.19תחזוקה של שקיות + חלוקה + תיבות חדשות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחזות העירתחזוקת ומילוי מתקני "שקי-קקי" ברחבי העירתפעול שוטףשיפור השירות

משימות 2841
שוטפות

31.03.19הכנסות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהכנסות, מנהל כספיםהיוון מתחם הכחקידום מרחב אזורי תעשיהשיפור השירותפיתוח אזורי תעסוקה64005

משימות 2842
שוטפות

שיפור חזות פני העיר, מענים לצרכי התושבים והשותפים שיפור השירותפיתוח אזורי תעסוקה
העסקיים

תפעול אזורי התעשייה בסטנדרט גבוה, תוך שמירה על מענים מהירים 
ואיכותייים, לצרכי תושבים ובעלי העסקים 

31.12.19כ 100 קריאות מוקד אפקטיביות בחודש0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאיכות הסביבה

משימות 2843
שוטפות

30.06.19חמישה סטארטאפים בוגרים של האקסלרטור במחזור0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותהקמת אסקלרטור בתחום הכלכלה המעגליתקידום ופיתוח מרחב עירונישיפור השירות

משימות 2844
שוטפות

31.12.19יישום על פי תכנית 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהנדסהשדרוג פני הפרסום בעיר - בילבורדים וטוטאמים שיפור חזות פני העיר, קידום פרסום עירונישיפור השירות 2,900 פרסום חוצות 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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פיקוח ואכיפה
 מספר 

משימה 
 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה

)באלפים( 
 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

לביצוע 
 הערות 

תיקוני אופנועים 1943000532משימות אב2845
וחידוש ציוד

חזות העיר, תחזוקה ותפעול, איכון פקחים -לדעת בכל רגע נתון היכן נמצא כל פקח קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירוניניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 20 
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

31.12.19הטמעת השימוש במערכתעובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

31.12.19אדפטציה של המערכת לצרכי האגף0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעשיפור מתמיד של תכנת ניהול חיי הדוח ומתן השירות לאזרח קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירוניניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב2846
תיקוני אופנועים 1943000532משימות אב2847

וחידוש ציוד
31.12.19אישור תקציב וביצוע רכישה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה מצלמות גוף לפקחים לתיעוד אירועים חריגיםקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירוניניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 15 

31.12.19אישור תקציב וביצוע רכישה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעמערכת הקלטת שיחות עם הלקוחותקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירוניניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמות 27 הוצאות אחרות1943000753משימות אב2848
תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללישירות והסברהשימור אחוז המענה הטלפוני במחלקת פיקוח ואכיפהשיפור שירותCRMשיפור השירותמשימות אב2849

עירייה
31.12.19שמירה על 96% מענה0-120

העצמת עובדים  30 השתלמויות1943000521משימות אב2850
ופיתוח מנהלים

הדרכות לפקחים בנושא הגנה עצמית עזרה ראשונה  וכד' השתלמות חיזוק הביטחון וההגנה של פקחי העירייה ניהול ידע בארגון
מול אכיפת אופניים 

331.12.19 הדרכות בשנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכה

31.12.19יישום על פי הנחיות הוראת ארגון0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה שמירת הסדר הציבורי בחגים ומועדיםכל מועדי חגי ישראל וימי הזיכרוןשיפור השירותמשימות אב2851
31.12.19טיפול מלא לאחר איתור מפגעים באתרי בנייה ושטחים ציבוריים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה איתור מפגעים קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירונישיפור השירותמשימות אב2852
אכיפת איסור עישון במקומות ציבוריים )3 מבצעי אכיפה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפיקוח ואכיפה ביצוע פעילויות מיוחדות וסמויותקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירונישיפור השירותמשימות אב2853

בשבוע(
31.12.19

ביצוע אכיפה שוטפת על פי אכיפה מנהלית ואכיפה לפי חוקי עזר קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירונישיפור השירותמשימות אב2854
עירוניים

חזות העיר, תחזוקה ותפעול, 
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

איתור השלכת פסולת, גזם ושלא בימי פינוי, גזם שלא בשקיות, 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי
צמחיה פולשת. היתרים להוצאת סחורה, איסור עישון, מפגעי 

רעש, ריח ופינוי וכיסוי מכולות. פיקוח מתחם השוק, מבצעי 
החרמות מבתי עסק

31.12.19

חזות העיר, תחזוקה ותפעול, אכיפה לפי חוק שמירת היערות - כריתת עצים והשלכת פסולת בנייןקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירונישיפור השירותמשימות אב2855
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

מרחב עירוני- כללי, 
גנים ציבוריים

100%31.12.19 אכיפה בהתאם לחוק שמירת יערות0-120תושבים כללי

ביצוע אכיפת כלבים משוטטים, אי איסוף גללים, וכלבים מסוכנים ללא קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירונישיפור השירותמשימות אב2856
מחסום פה 

מרחב עירוני- כללי, שירות והסברה
גנים ציבוריים

31.12.19הכפלת שעות הפיקוח0-120תושבים כללי

אכיפת איסור חנייה בניגוד לחוקי העזר )חנייה אזורית וכחול 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהאכיפת עברות חנייהקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירונישיפור השירותמשימות אב2857
לבן(, אכיפת איסורי חנייה באדום לבן, מעביר חצייה, תחנות 

אוטובוס, חניה כפולה, חניה על מדרכות ובתוך צמתים

31.12.19

סיוע מלא בטיפול בחפצים חשודים, הסדרה בשוק העירוני, 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהשמירת הסדר הציבורי  קיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירונישיפור השירותמשימות אב2858
תצפיות פסולת, אירועים חריגים )הצפות, נפילת עצים וכו'( 

31.12.19

הפעלת פקח במשרה מלאה – לטובת מחלקת עבודות ציבוריות, 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברההסדרת תנועה ופינויי רכבים מאיסורי חניה כעזרה לגורמי עירייה שוניםקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח חניה עירונישיפור השירותמשימות אב2859
גינון

31.12.19

31.12.19עמידה בלוז טיפול בקריאות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברהטיפול בקריאות מוקד בנושא חניה ופיקוח עירוניקיום פעילות שוטפת בעיר על ידי פיקוח עירוני וחניהשיפור השירותמשימות אב2860
531.12.19 ימים בשבוע כולל פעמיים אחה"צ0-120תושבים כללישירות והסברהקבלת קהל במשרדי המחלקה קבלת קהלשיפור השירותמשימות אב2861
ניתן להגיש ערעורים בצורה מקוונת באתר העירוני31.12.19חיסול תור ממתינים לתשובה לערעור0-120תושבים כלליהלשכה המשפטיתטיפול בעירעורים ובקשות להישפטתהליכים פנימיים תומכי שירותשיפור השירותמשימות אב2862
חב' מילגם31.12.19יישום לאורך השנה בהתאם להגדרות התפקיד 0-120תושבים כללימנהל כספיםגביית דוחות וחובותביצוע פעולות גביה 960 אכיפת גבייה חוזה חדש1943000756משימות אב2863
31.12.19יישום ביצוע עובדי עירייההנדסה, מחשוב ומערכות מידעבחינת צורך והנגשת מערכת טלפוניה ומשרדי מחלקת פיקוח ואכיפההנגשת השירותבטיחות ונגישותמשימות אב2864
תושבים כללי, אנשים מרחב עירוני- כלליהנדסהביצוע סקר נגישות השירותהערכות מחלקת פיקוח ואכיפהבטיחות ונגישותמשימות אב2865

עם מוגבלות
31.12.19אישור תכנית לביצוע שינויים0-120

פרסום הצהרת הנגישות, הסדרי הנגישות ופרטי רכז הנגישות במשרדי הטמעת תחום הנגישות בעבודה השוטפתבטיחות ונגישותמשימות אב2866
מחלקת פיקוח ואכיפה

תושבים כללי, אנשים מרחב עירוני- כלליהנדסה
עם מוגבלות

31.12.19פירסום תלוי אישור לביצוע שינויים בהתאם לסקר נגישות0-120
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 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

משימות 2867
שוטפות

31.12.19יישום לאורך השנה בהתאם להגדרות התפקיד עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימחשוב ומערכות מידעביצוע פעולות גבייה)עמלות גביה(פיקוח ואכיפה 150 עמלת גבייה1943000750

משימות 2868
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייההלשכה המשפטיתתשלום עבור ייעוץ משפטי והוצאות משפטיות הנדרש לעבודה השוטפתיעוץ משפטישיפור השירות 30 הוצאות משפטיות1943000580

משימות 2869
שוטפות

מערכות מידע פיקוח 1943000754
עירוני

תשלום שנתי עבור מערכת מידע "מילאון"  ו"מילגם" ומשרד התחבורה פיקוח ואכיפה 350 
לקראת סוף 2019 יציאה למכרז )הערכות לקראת מרץ 2019(

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמחשוב ומערכות מידע

משימות 2870
שוטפות

הוצאות אכיפת הגבייה 1943000757
מילגם

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמחשוב ומערכות מידעתשלום מילגםפיקוח ואכיפה 1,500 

משימות 2871
שוטפות

הוצאות אכיפה הגבייה 1943000758
מיתר

תשלום מערכת מיתרפיקוח ואכיפה 600 

משימות 2872
שוטפות

חשמל מים וטלפון 1943000430
משרדי חנייה

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור חשמל מים ותקשורת משרדי מחלקת פיקוח ואכיפהפיקוח ואכיפה 30 

משימות 2873
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור דלק כלי רכב וקטנועים מחלקת פיקוחפיקוח ואכיפה 60 דלק פיקוח משולב1943000531

משימות 2874
שוטפות

ביטוח אופנועים פיקוח 1943000533
משולב

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור ביטוח אופנועים מחלקת פיקוחפיקוח ואכיפה 71 

משימות 2875
שוטפות

הוצאות משרדיות - 1943000560
צרכי משרד

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור רכישת ציוד משרדי ותחזוקת ציוד משרדיפיקוח ואכיפה 30 

משימות 2876
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור רכישת ביגוד לפקחיםפיקוח ואכיפה 50 ביגוד1943000780

משימות 2877
שוטפות

הנושא מטופל ישירות בין אגף רכב לגזברות 100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה תשלום עבור ליסנג רכבי הפקחיםפיקוח ואכיפה 106 ליסינג פיקוח משולב1943000930

משימות 2878
שוטפות

נקיון משרדים, מוקד שמירה ולחצן מצוקה, שירותי ארכיון, ציוד מגן פיקוח ואכיפה 27 הוצאות אחרות1943000753
לאופנועים, פרסום מודעות דרושים ועוד

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה 

משימות 2879
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייההחברה הכלכליתתשלום שנתי לחברה הכלכלית עבור תפעול המחלקהפיקוח ואכיפה 274 דמי ניהול1943000761

משימות 2880
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייההחברה הכלכליתתשלום שנתי לחברה הכלכלית עבור תפעול המחלקהפיקוח ואכיפה 1,200 עמלה חברה כלכלית1943000760

משימות 2881
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכירותפיקוח ואכיפה 146 שכירות משרדי החנייה1943000411

משימות 2882
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה רכישת ציודפיקוח ואכיפה 12 רכישת ציוד1943000931

משימות 2883
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה רכישת ציודפיקוח ואכיפה 20 עזר משרדי1943000492

משימות 2884
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהפיקוח ואכיפה רכש כיבוד פיקוח ואכיפה 7 כיבוד 1943000511

משימות שכר 2885
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 1,600 משכורת ושכר משולב 1943000110

פיקוח ואכיפה



433עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  432

 מספר 
משימה 

 תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים( 

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
לביצוע 

 הערות 

משימות שכר 2886
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 970 משכורת ושכר משולב 1713000110

משימות שכר 2887
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור שעות נוספות עובדי מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 180 שעות נוספות1943000130

משימות שכר 2888
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור שעות נוספות עובדי מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 95 שעות נוספות1713000130

משימות שכר 2889
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום עבור אחזקת רכב עובדי מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 20 שעות נוספות1713000140

משימות שכר 2890
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 400 זמניים פיקוח1943000210

משימות שכר 2891
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםאחזקת רכב חניה עבודה שוטפת 10 אחזקת רכב חניה1943000140

משימות שכר 2892
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב המוקצה לכך ללא חריגותעובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים מחלקת פיקוח ואכיפהעבודה שוטפת 480 זמניים1713000210

פיקוח ואכיפה
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החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות

אגף תרבות והחברה העירונית לתרבות ופנאי
בכל  העיר  תושבי  לכלל  בעיר  הפנאי  פעילויות  והעשרת העשייה התרבותית,  לקידום  הפועלת  עירונית  חברה  הינה  הפנאי  לתרבות  החברה 
הגילאים. 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. 

היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב, קיום פסטיבלים בתחומי מוסיקה, מחול וקולנוע. תוך חשיבות להנגשת הפעילויות ברחבי 
העיר ומתן מענה איכותי.
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

העצמת עובדים השתלמויות1616000521משימות אב2893
ופיתוח מנהלים

31.12.19נוכחות בימי הפעילות של 70% מעובדי האגףעובדי עירייהמש"א והדרכהפעילות גיבוש ופעילות העצמהפיתוח רווחת העובד -קיום שתי פעילויות בשנה לרווחת העובד 

חיזוק האיתנות משימות אב2894
הפיננסית

ניהול כספים מייטבי ויעיל של האגף לתרבות, החברה לתרבות 
הפנאי, תוך עמידה ביעדי התקציב

הכנת תקציב שנתי, בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות, דיווחים 
ודוחות כספיים לגורמים עירוניים ומשרדי ממשלה, ביצוע הזמנות וחוזים, 

תשלומים, גביה, בדיקות כדאיות ותמחורים כלכליים, ניהול מחלקות 
כספים וצוות עובדים מקצועי באגף ובחברה לתרבות

31.12.19המשך יישום פעילות לאורך השנה עובדי עירייהמנהל כספים

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2895
ספורט ותרבות

 30.06.19 הכנת הרשימה והשגת הפטור0-120עובדי עירייההנדסההכנת רשימת מוזיאונים וגלריות לרבות שטחים לצורך הגדרת פטור הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2896
ספורט ותרבות

נוער צעירים וקהילה, איכות הטמעת העבודה עם נוהל נגישות באירועים בכל היחידות הרלוונטיות הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
הסביבה, רשות הספורט, תחזוקה 

ותפעול

פארק עירוני, מרחב 
עירוני- כללי, קרית 

ספיר, היכל התרבות

תושבים כללי, עובדי 
עירייה

 30.06.19 הטמעה בכל אירוע 0-120

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2897
ספורט ותרבות

כתיבת והטמעת נוהל נגישות במוזיאון  / בגלריות העירוניות: הפקת  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
הקמת תערוכה, שימור ותחזוקת הסדרי נגישות, התאמות נגישות 

בפעילויות המוזאון והגלריות

תכנון אסטרטגי ושיתופיות, 
שירות והסברה, הנדסה

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

מוזיאון וגלריות 30.06.19  הטמעת נוהל על פי משימה  0-120עובדי עירייה

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2898
ספורט ותרבות

קבלת נהלים בנושא תרבות: נגישות חוגים ופעילויות פנאי, נגישות  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
שירותי הדרכה והכשרה, נגישות בסיורים 

תכנון אסטרטגי ושיתופיות, 
שירות והסברה, הנדסה

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

חוגים 30.06.19  יישום המשימה  0-120עובדי עירייה

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2899
ספורט ותרבות

סקירה וריכוז כלל הגופים והמקומות בהם מתקיימם חוגים ופעילויות  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
פנאי והטמעת נוהל נגישות בנושא

נוער צעירים וקהילה, רשות 
הספורט

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

 30.06.19  יישום המשימה  0-120עובדי עירייה

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2900
ספורט ותרבות

סקירה וריכוז כלל הגופים בהם ניתנים שירותי הדרכה והכשרה והטמעת  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
נוהל נגישות בנושא

נוער צעירים וקהילה, רשות 
הספורט, אחר

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

שי"ל 30.06.19  יישום המשימה  0-120עובדי עירייה

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2901
ספורט ותרבות

סקירה וריכוז כלל הגופים בהם מתקיימים סיורים ופעילויות והטמעת  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
נוהל נגישות בנושא

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

 30.06.19  יישום המשימה  עובדי עירייה

פיתוח קהילה, בטיחות ונגישותמשימות אב2902
ספורט ותרבות

סקירה וריכוז כלל הצרכים הפיזיים והשירותיים בספריה המרכזית  הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה 
ושלוחותיה והטמעת נהלי העבודה בנושאים הרלוונטים לספריה

קרית ספיר, מרחב 
עירוני- כללי

ספריה  30.06.19  יישום המשימה  עובדי עירייה

השתתפות בתאגיד 1825200870משימות אב2903
עירוני

פיתוח קהילה, שיפור השירות 1,535 
ספורט ותרבות

החברה לתרבות הפנאי )קונסרבטוריון(,גורם חיצוני)פסטיבל 31.12.19 יישום  המשימה לאורך השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השתתפות העירייה בפעילויות של החברה לתרבות הפנאיפעילות תרבות פנאי והעשרה 
אפוס, העברות תמיכות של משרד התרבות ותמיכות למרכזים 

קהילתיים בשכונות ירוקות(
השתתפות מותנה 1821000870משימות אב2904

הכנסות ממשלה
פיתוח קהילה, שיפור השירות 395 

ספורט ותרבות
העברות תמיכות של משרד התרבות תזמורת קאמרית, 31.12.19 יישום  המשימה לאורך השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללימשרדי ממשלה השתתפות העירייה בפעילויות של החברה לתרבות הפנאיפעילות תרבות פנאי והעשרה 

פסטיבלי שירי משוררים וטנגו.
פיתוח קהילה, שיפור השירות 80 השתתפות במוזיאון כס1826200820משימות אב2905

ספורט ותרבות
31.12.19 יישום  המשימה לאורך השנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליכלל העירייה השתתפות העירייה בפעילות של חברת ספירפעילות תרבות פנאי והעשרה 

החזר הוצאות לחברת 1821000752משימות אב2906
תרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 840 
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהשתתפות בהוצאות מרכז ארט קיימאפעילות תרבות פנאי והעשרה 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2907
ספורט ותרבות

ניהול מפעלי קיץ בתפיסה מערכתית ועל פי הנחיות משרד 
התרבות

31.08.19הפעלת כיתות, א-ב, 2,300 ילדים6-12, 3-6ילדיםמרחב עירוני- כלליבטחון, חירום ובטיחות, חינוךתאום וניהול מערך הקייטנות העירוני 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2908
ספורט ותרבות

הפעלה שוטפת של מוקדי פעילות בשכונות הירוקות ובמרכז העיר ניהול מרכזים קהילתיים בעיר 
באמצעות החברה לתרבות הפנאי

31.12.19 יישום על פי תכנית מוגדרת מראש של אירועים בשכונה 0-120תושבים כללישכונות

הנהלת אגף

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2909
ספורט ותרבות

המשך תכנון ויישום רארגון בבתי התלמיד בהתאמה לפעילות 
החברה ולפעילות המרכזים הקהילתיים

מרחב עירוני- כללי, בתי המשך הפעלת בתי התלמיד באמצעות החברה לתרבות הפנאי
ספר, בתי ספר

3-6, 6-12, ילדים, נוער
12-18

31.12.19 תפעול מלא  לאורך השנה לשביעות רצון התושבים 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 285 תיאטרון כ"ס הוצאות1825400870משימות אב2910
ספורט ותרבות

קידום פעילות אנסמבל תיאטרון כפר סבא -המשך יישום  
תוכנית רב שנתית לתיאטרון כפר סבא 

31.12.19סה"כ 12 הופעות0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהפקדת הצגה חדשה אחת- 6 הופעות ב - 2 סבבים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2911
ספורט ותרבות

01.07.19הפעלת 37 גנים בחודש בתשע"ח ו - 20 נוספים בתשע"ט3-6ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוךהפעלת גני יול"אניהול והפעלת גני יול"א

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2912
ספורט ותרבות

31.12.19 תפעול מלא  לאורך השנה לשביעות רצון התושבים 0-3הגיל הרךמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתהפעלת רשת מעונות היום "ילדות בכפר" הפעלת מעונות מסובסדים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2913
ספורט ותרבות

31.12.19 תפעול מלא  לאורך השנה לשביעות רצון התושבים 0-3הגיל הרךמרחב עירוני- כלליהחברה הכלכליתהפעלת חוגים ברשת מעונות היום "ילדות בכפר"הפעלת מעונות מסובסדים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2914
ספורט ותרבות

31.12.19 תפעול מלא  לאורך השנה לשביעות רצון התושבים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליקיימות וחדשנותפעילות פנאי ירוק בחווה החקלאיתפעילות העשרה

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2915
ספורט ותרבות

31.07.19 תפעול מלא  לאורך השנה לשביעות רצון התושבים 3-6, 6-12ילדיםבתי ספרחינוךהפעלת ביה"ס של החופש הגדול במהלך חודש יולי ב 14- בתי ספרהפעלת קייטנות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותתקציב מפעל המיםמשימות אב2916
ספורט ותרבות

21.05.19 השתתפות בארועים עירוניים כ4 פעמים בשנה  0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליטנגו כפר סבאהפקת אירועים בשיתוף מחלקת אירועים ומפיקים חיצוניים

תחרות פסנתרים / כלי 1825200780משימות אב2917
נשיפה

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

20.02.19רישום של 44 מתחרים0-120תושבים כלליקרית ספירקיום תחרות נושפים מס' 4הפקת אירועים בשיתוף מחלקת אירועים ומפיקים חיצוניים

פיתוח קהילה, שיפור השירותכנס נושפים1825200782משימות אב2918
ספורט ותרבות

כיכר העיר, מדרחוב קיום פסטיבל לתזמורות וביג בנד מס' 29הפקת אירועים בשיתוף מחלקת אירועים ומפיקים חיצוניים
ירושלים

31.05.19גידול של 5000 אנשים צופים )קהל( בשלושת ימי הפסטיבל0-120תושבים כללי

תקציב חברה לתרבות משימות אב2919
הפנאי

פיתוח קהילה, שיפור השירות 50 
ספורט ותרבות

 30.06.19 כ - 1,300 משתתפים0-120תושבים כלליהיכל התרבותקיום פסטיבל אפוס לקולנוע איכותי מס' 6הפקת אירועים בשיתוף מחלקת אירועים ומפיקים חיצוניים

שיתופי פעולה משימות אב2920
פנים ארגוניים

תכנית אסטרטגית 
עיר ידידות גיל

62-80, הגיל השלישיהיכל התרבותשח"קלפתוח את היכל התרבות בשבתות להרצאות חינמיות לגימלאיםסיוע למימוש תכנית עיר ידידות גיל
80-120

30.04.19 בניית תוכנית שנתית ופתיחת ההיכל בשבתות 

שיתופי פעולה משימות אב2921
פנים ארגוניים

תכנית אסטרטגית 
עיר ידידות גיל

ריצ'ינג אאוט של המועדונים בעזרת מתנדבים לאיתור אזרחים ותיקים סיוע למימוש תכנית עיר ידידות גיל
שאינם פעילים

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"ק
80-120

 להעזר בביטוח לאומי 31.12.19 איתור 200 אזרחים ותיקים 

משימות 2922
שוטפות

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהרכישת כיבוד קל וקפה למשרדי מטה אגף תרבותניהול תקציב שוטף 2 כבוד1821000511

משימות 2923
שוטפות

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהתשלום תמלוגים בגין השמעת מוסיקה באירועים עירונייםניהול תקציב שוטף 210 תמלוגים1821000750

משימות 2924
שוטפות

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהצילומים, כיבוד, רשיון לחשבשבת, נייר צילום, קופה קטנה וכו'ניהול תקציב שוטף 25 הוצאות שונות1821000780

משימות 2925
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 80 פירסום1821000550
ספורט ותרבות

פרסום כלל אגפי - שילוט חוצות, מודעות בעיתונים לאירועים, מופעים חשיפת פעילויות, אירועים והופעות לתושבי כפר סבא והסביבה
והיכל התרבות

31.12.19עמידה בתקציב 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישירות והסברה

משימות שכר 2926
וכ"א

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מטה אגף תרבותתשלום שכר שוטף 1,085 משכורת ושכר משולבי1821000110

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות שכר 2927
וכ"א

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מטה אגף תרבותתשלום שכר שוטף 35 שעות נוספות1821000130

משימות שכר 2928
וכ"א

31.12.19עמידה בתקציב עובדי עירייהמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מטה אגף תרבותתשלום אחזקת רכב 75 אחזקת רכב עובדים1821000140

31.12.19לדיוןעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה הרחבת מחלקת אירועים וטקסים ראייה רוחבית בנושא אירועים ואיגום משאבים מקצועי ואיכותיניהול ידע בארגוןחדשנות ויזמותמשימות אב2929
פיתוח קהילה, חדשנות ויזמות1821000782משימות אב2930

ספורט ותרבות
31.08.19אחת לשנה בקיץ0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתחרות יזומה "ארמונות מחול" ופארק מים )פעילות קיץ חדשה (עידוד חדשנות בעירייה ובעיר 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמות1821000782משימות אב2931
ספורט ותרבות

31.08.19אחת לשנה בקיץ0-120תושבים כלליפארק עירוניכלל העירייה ארוע קיץ בתשלום בפארק עם אומן הגברת המודעות והפעילות בפארק העירוני

פיתוח קהילה, שיפור השירות 5 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2932
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

24.01.19כ - 50 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליעצרת הרוגי מלכות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 42 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2933
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

21.01.19כ - 550 תלמידים, מורים הנהלת העירייה ועולים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוךאירוע ט"ו בשבט

פיתוח קהילה, שיפור השירות 5 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2934
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

19.02.19כ-80 משתתפים הנהלת העירייה ועובדים סינים 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאירוע לחג הסיני בספריה המרכזית

פיתוח קהילה, שיפור השירות 234 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2935
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

בחינת אפשרות לעדלידע21.03.19כ - 5000 משתתפים0-120תושבים כלליפארק עירוניאירוע פורים עירוני בפארק העירוני

פיתוח קהילה, שיפור השירות 9 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2936
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

החברה לתרבות ופנאי)יד לבנים(20.03.19, 6.09.19כ-200 משתתפים משפחות שכולות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיהרמת כוסית יד לבנים בפסח וראש השנה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 3 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2937
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

גורם חיצוני)חברי ועדת המימונה(27.04.19כ-23 משפחות 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםסיור בבתים -ערב מימונה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 159 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2938
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת - ציון חגים 
ומועדים

גורם חיצוני)חברי ועדת המימונה(28.4.19כ-2000 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםחגיגות המימונה

פיתוח קהילה, שיפור השירותחלק מאירועי עצמאות1751000780משימות אב2939
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

כלל אירועי עצמאות וזכרון משולמים ב - 3 מקורות.01.05.19כ - 800 משתתפים )ציבור ותלמידים(0-120תושבים כלליהיכל התרבותחינוךערב יום השואה בהיכל התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירותחלק מאירועי עצמאות1751000780משימות אב2940
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

02.05.19כ - 500 משתתפים )ציבור ותלמידות הראל ויצחק שדה(0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחינוךיום השואה באנדרטת השואה

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2941
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

סיוע בהגברה בפרסום ופרחים מרכז לזרוס- תקצוב אגף נוער, 05.05.19כ-400 משתתפים , תושבי השכונה ומשפחות שכולות0-120תושבים כללישכונותאחרעצרת זיכרון לחללי שכונת עליה בבית לזרוס
צעירים וקהילה

פיתוח קהילה, שיפור השירותחלק מאירועי עצמאות1751000780משימות אב2942
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

07.05.19כ - 6000 משתתפים )משפחות שכולות וציבור(0-120תושבים כלליכיכר העירחינוךערב יום הזיכרון בכיכר העיר

פיתוח קהילה, שיפור השירותחלק מאירועי עצמאות1751000780משימות אב2943
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

מצעד זיכרון לאורך רח' ויצמן, טקס זיכרון עירוני בגן הזיכרון, טקס 
ממלכתי בבית העלמין הצבאי וטקס זיכרון לנרצחי פעולות האיבה

08.05.19כ - 3000 משתתפים בכלל אירועי הזיכרון0-120תושבים כללימרכז העירחינוך

הוצאות אחרות יום 1751000780משימות אב2944
העצמאות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 1,100 
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, ערב יום העצמאות
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

מרחב עירוני- כללי, 
מרחב עירוני- כללי

אירוע מרכזי ברח' ויצמן. אירוע נוער - ממתין לאישור08.05.19כ40,000 משתתפים לאורך כל הערב0-120תושבים כללי

אירועים

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 175 עבודות קבלניות1751000750משימות אב2945
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, יום העצמאות בשכונת עליה
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

09.05.19כ - 3000 משתתפים 0-120תושבים כללישכונות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 175 עבודות קבלניות1751000750משימות אב2946
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, יום העצמאות בשכונת קפלן
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

09.05.19כ - 2500 משתתפים0-120תושבים כללישכונות

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב2947
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חינוך, בטחון, חירום ובטיחות, אירועי ל"ג בעומר
איכות הסביבה, תחזוקה ותפעול

סיוע של המח' לאירועים - תשלום עובדים, סיוע של המח' 100%23.05.19 עמידה בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי
לאירועים - תשלום עובדים /פעילות בשת"פ חב"ד

הוצאות אחרות יום 1751000780משימות אב2948
העצמאות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חינוך )בי"ס גלילי(23.05.19כ - 150 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליבתי ספרטקס אלכסנדרוני

פיתוח קהילה, שיפור השירות 18 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2949
ספורט ותרבות

החברה לתרבות ופנאי)יד לבנים(05.06.19כ - 300 משתתפים )משפחות שכולות(0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיקהילה זוכרת - משפחות שכולות מציגות תערוכת ציורים אירועי הוקרה והערכה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 290 תקציב מפעל המיםמשימות אב2950
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

כיכר העיר, היכל חינוךאירועי שבועות-טנגו ,היכל התרבות, אולם הספורט וכיכר העיר                                         
התרבות, מרחב עירוני- 

כללי

נמשך 3 ימים. כולל אירוע סיום מרכזי גדול38-10.06.19 ימים אחת לשנה 0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, שיפור השירות 7 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2951
ספורט ותרבות

אירועים מגוונים לאורך השנה לאוכלוסיה מגוונת -אירועי 
הזיכרון ויום העצמאות

חברי ועדת המימונה100%13.06.19 עמידה בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליתושביםערב הוקרה למשפחות מימונה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 129 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2952
ספורט ותרבות

קיימות וחדשנות, חברה לתרבות פסטיבל שכולו ספר )שנה שנייה( במסגרת פעולות פנים ארגוניתאירועי תרבות
ופנאי

16-20.06.19אחת לשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, שיפור השירות 20 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2953
ספורט ותרבות

100%20.06.19 עמידה בתקציב ללא חריגה 18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליקיום ארוע  קיץ לצעירים בשיתוף מצ"באירועי קיץ

תקציב החברה לתרבות 1821000782משימות אב2954
הפנאי

פיתוח קהילה, שיפור השירות 400 
ספורט ותרבות

שלל אירועי קיץ לאורך חודשי יולי- אוגוסט: גינות מספרות, סרטים אירועי קיץ
בפארק, הפנינג חוף ים, הפנינג משפחות כולל בירוקה ואירוע לזכרו של 

אלי ולד ז"ל "עברי על הדשא", מופעים בכיכר ) מופעים בספיר, חווה 
חקלאית ואזכרה להדר גולדין ז"ל

פארק עירוני, קרית חברה לתרבות ופנאי
ספיר, כיכר העיר, מרחב 

עירוני- כללי

ביולי מתקיימים כ-32 אירועים ובאוגוסט כ-15 אירועים 1.07.19-15.08.19כלל צפי משתתפים באירועי יולי- אוגוסט כ-18,250 0-120תושבים כללי
מגוונים לכלל הקהילה של המחלקה ושותפים נוספים - 

החברה לתרבות ופנאי)מוזיאון כ"ס,מרכז גלר,בית רייזל,מנהל 
קהילתי שכונות ירוקות( 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 6 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2955
ספורט ותרבות

קפלן, עליה, גאולים ובית אברהם100%06.09.19 עמידה בתקציב ללא חריגה 0-120תושבים כללישכונותהרמות כוסית בשכונות ציון חגים ומועדים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 125 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2956
ספורט ותרבות

15.10.19כ-2000 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליאירוע סוכותציון חגים ומועדים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 190 והדרת פני זקן1765000780משימות אב2957
ספורט ותרבות

62-80, הגיל השלישימרחב עירוני- כללישח"קוהדרת פני זקן טיולאירועי הוקרה והערכה
80-120

24.10.19כ- 1200 קשישים יוצאים ליום טיול

פיתוח קהילה, שיפור השירות 52 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2958
ספורט ותרבות

29.10.19כ- 700 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללישורשי תימן אירועי הוקרה והערכה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 42 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2959
ספורט ותרבות

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרחב עירוני- כלליעצרת רביןציון חגים ומועדים
12-18

10.11.19כ- 700 תלמידים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 27 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2960
ספורט ותרבות

החברה לתרבות ופנאי)ארטקיימא,מוזיאון כ"ס(23.12.19כ- 300 משתתפים0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליחברה לתרבות ופנאיאירועי חנוכהציון חגים ומועדים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 17 הוצאות אחרות1752000780משימות אב2961
ספורט ותרבות

ביקורי אחמים, חנוכת מוסדות, ישיבת תקציב ואירוע הוקרה לפצועי אירועי הוקרה והערכה
פעולות האיבה ונכי צה"ל 

31.12.19לאורך השנה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה משימות אב2962
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קיום אירוע שיתופי בסוכות בפארק העירוני  בדגש על שילוב אנשים עם  איגום משאבים עירוני תוך הגדלת מקבלי השירותים העירוני 
מוגבלות ובני משפחותיהם

הנדסה, שח"ק, נוער צעירים 
וקהילה, קיימות וחדשנות

 נתון לדיון  30.09.19  100% עמידה בתקציב ללא חריגה  0-120אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללי

משימות 2963
שוטפות

החזר הוצאות חברת 1752000753
תרבות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליהחזר הוצאות שכר לחברה לתרבות ופנאיעבודה שוטפת 113 

משימות 2964
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 70 פרסום אירועים1752000550
ספורט ותרבות

פרסום אירועים מרכזיים בעיתונות, באמצעות שילוט חוצות ושילוט על חשיפת תושבי העיר למגוון האירועים
לוחות מודעות, בעיתונות ובתחנות האוטובוס

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

משימות 2965
שוטפות

30.04.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד למופעי ערב יום העצמאותאירועי הזיכרון ויום העצמאותשיפור השירות 100 ציוד ליום העצמאות1751000781

משימות 2966
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד, חומרים, בלת"מלוגיסטקיה ועבודה שוטפת  50 הוצאות שונות1752000781

משימות 2967
שוטפות

תרבות  לקהילה 1821000751
ותקציב החברה לתרבות 

הפנאי 

פרסום, ציוד תפאורה, בלת"מ, עגון ופרזול, נגישות, מחסומים, צילום לוגיסטקיה ועבודה שוטפת שיפור השירות 135 
וידיאו קליפ, תקציב עבור אירועים לא צפויים, רכישת חומרי ניקוי 

ותשלום חשמל ומים 

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי

משימות 2968
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום עבור חשמל, מים וחומרי ניקוילוגיסטקיה ועבודה שוטפת  4 חשמל, מים, חומרי ניקוי1753000430

משימות 2969
שוטפות

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתחזוקת אולם זיכרון "יד לבנים"תמיכה בארגון "יד לבנים" 22 גלעד לנופלים1752000750

משימות שכר 2970
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר עובדי מחלקת אירועיםתשלום שכר שוטף 120 משכורת ושכר משולבי1752000110

משימות שכר 2971
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת אירועיםתשלום שכר שוטף 35 שעות נוספות1752000130

משימות שכר 2972
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום עבור אחזקת רכב עובדי מחלקת אירועיםעבודה שוטפת 20 אחזקת רכב עובדים1752000140

משימות שכר 2973
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר עובדים זמניים מחלקת אירועיםתשלום שכר שוטף 50 זמניים1752000210

משימות שכר 2974
וכ"א

30.04.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר לעובדים באירועי ערב יום העצמאותתשלום שכר שוטף 15 שכר1751000110

משימות שכר 2975
וכ"א

30.04.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שעות נוספות לעובדים באירועי ערב יום העצמאותתשלום שכר שוטף 55 שעות נוספות1751000130

משימות שכר 2976
וכ"א

30.04.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר לעובדים זמניים באירועי ערב יום העצמאותתשלום שכר שוטף 13 שכר זמניים1751000210

חיזוק האיתנות משימות אב2977
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, מותאם 
ובזמן אמת

קופות חולים -סדנאות בנושא בריאות ותזונה לקהל המבוגרים /הרצאות 
הורים בנושאי הורות ומדיה /בנק  פועלים-סדנאות בתחום  ניהול כלכלת 

בית/FUNZING -הרצאות לקהל גילאי +30/מרכז בגין- הרצאות בנושא 
מורשת ישראל

גורם חיצוני)קו"ח מכבי ומאוחדת, בנק הפועלים,  FUNZING 31.12.19כשישים הרצאות במהלך השנה40-62צעיריםשכונותחינוך, אחר
,הורים,מרכז בגין(

מרכז גלר

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב2978
ספורט ותרבות

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר  באמצעות  זיהוי אתגר עירוני 
ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

גורם חיצוני)מדריכים מקצועיים(31.12.19לפחות 20 בשנה 0-120תושבים כללישכונותאחרסדנאת חשיפה חד פעמית לעידוד רישום שנתי 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב2979
ספורט ותרבות

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר  באמצעות  זיהוי אתגר עירוני 
ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

גורם חיצוני)מדריכים מקצועיים(631.12.19 סדנאות בשנה 0-120תושבים כללישכונותאחרסדנאות הכוללות לא יותר משישה  מפגשים כזיהוי מענה לצורך 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב2980
ספורט ותרבות

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר  באמצעות  זיהוי אתגר עירוני 
ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

שילוב בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות המרכז  כ2 חוגים/פעילות 
עצמאית )קבלת שבת ,סרט( וכחלק מפעילות קיימת

גורם חיצוני)עמותת "רוח גבית"(31.12.19אחת לחודש 0-120אנשים עם מוגבלותשכונותעמותות

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב2981
ספורט ותרבות

עידוד חדשנות בעירייה ובעיר  באמצעות  זיהוי אתגר עירוני 
ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי

פעילות OUT DOOR קהילתית במוקדים שונים בשכונה בשיתוף אמהות 
מובילות

גורם חיצוני)אמהות פעילות בשכונת הדרים (31.12.19לפחות 10 פעילויות בשנה0-120תושבים כללישכונות

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב2982
ספורט ותרבות

 פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי גלר  לצורך מתן 
מענה באמצעות מגוון חוגים לקשת רחבה של גילאים 

 25 חוגים 0-120תושבים כללישכונותחוגי תנועה, אמנות, מוסיקה ולמידה 
כ-450 משתתפים

 50 משתתפות במחול 30.06.19

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב2983
ספורט ותרבות

 פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי גלר באמצעות 
הפעלת מועדון עולים 

 7 חוגים 0-120תושבים כללישכונות טיולים, אירועי תרבות, הרצאות
כ-500 משתתפים

גורם חיצוני)הקהילה הרוסית(31.12.19

פיתוח קהילה, קידום החינוך 40 חוית תיאטרון1824003751משימות אב2984
ספורט ותרבות

 מיצוב מרכז גלר כמתמחה בתחום הגיל רך ואומנויות  לילדים 
ונוער באמצעות ניהול פעילות להורים ופעוטות 

ילדים, נוער, הורים, שכונותפעילויות בוקר, הצגות, סדנאות 
הגיל הרך

 ,3-6 ,0-3
 ,12-18 ,6-12

 ,18-40
40-62

 10 הצגות
 40 הפעלות

כ-1500 משתתפים

 במהלך השנה 30.06.19

שיתופי פעולה משימות אב2985
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19ארבעה בחודש0-120תושבים כללישכונותכלל העירייה פעילויות שונות פעילויות עירוניות במרכז -שימוש האודטוריום לגופים עירוניים 

פיתוח קהילה, קידום החינוך ספרייה משימות אב2986
ספורט ותרבות

פעילות גני ילדים ובתי ספר )רמז ואופירה נבון( - מגיעים לשעת סיפור הרחבת פעילות הספריה במרכז גלר 
השאלה, משחקייה,פעילות לגיל הרך

  בנוסף כ-800 מנויים0-3, 3-6הגיל הרך, ילדיםשכונותחינוך, בתי ספר
 כ-400 ילדים

 בפעילויות השונות6 כיתות
11 גנים

 הן בבקרים במסגרת הגנים והפעילות והן פעילות מאורגנת 30.06.19
עם ועד הגן / כיתה פעילות חודשית לילדים:משחקים, שעות 

סיפור, יצירה 

שיתופי פעולה משימות אב2987
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

חיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות הפעלת אירועים קהילתיים 
פתוחים לקהל הרחב

קיום אירועים:חגים, ימים פתוחים בנושאים שונים, יום האישה, חודש 
הגאווה

 החברה לתרבות ופנאי)מרכז אלי כהןן,מעון הדרים( 31.12.19כ-1000 משתתפים, 15 אירועים בשנה0-120תושבים כללישכונותחברה לתרבות ופנאי

חיזוק האיתנות משימות אב2988
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19 הכנסות של כ40,000 0-120תושבים כללישכונותהשכרת חדרים ואודיטוריום לגופים פרטייים תכנית שיווקית במרכז גלר לצורכי הגדלת הכנסות

משימות 2989
שוטפות

פיתוח קהילה,  406 חוגים מותנה הכנסה1824003750
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגה0-120תושבים כללישכונותתשלום עבור פעילויות ואירועים שונים במרכז גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

משימות 2990
שוטפות

פיתוח קהילה,  10 פרסום גלר1824003550
ספורט ותרבות

גדלת מספרהלקוחות באמצעות חשיפה ושיווק הפעילויות 
והתכנים

31.12.19תשלום בהתאם לתקציב פרסום0-120תושבים כללישכונותניוזלטר ומסרונים

משימות 2991
שוטפות

פיתוח קהילה,  25 פרסום גלר1824003550
ספורט ותרבות

הגדלת מסק' הלקוחות באמצעות חשיפה ושיווק הפעילויות 
והתכנים

31.12.19תשלום בהתאם לתקציב פרסום0-120תושבים כללישכונותשלטי חוצות, אינטרנט, שלטי הכוונה חוברת חוגים, פליירים

משימות 2992
שוטפות

פיתוח קהילה,  40  הוצאות חוגים 1824004780
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהשכונותרכישת ציוד וחומרים לפעילויות וחוגים במרכז גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

משימות 2993
שוטפות

פיתוח קהילה,  95 הוצאות אחרות1824003780
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותרכישת ציוד וחומרים לפעילויות וחוגים במרכז גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

משימות 2994
שוטפות

פיתוח קהילה,  36 מאור כח חימום מים1824003430
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותתשלום חשמל ומים מרכז גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות 2995
שוטפות

פיתוח קהילה,  106 בטוח1824003440
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותתשלום בטוח מבנה גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

משימות 2996
שוטפות

פיתוח קהילה,  5 רכישת ציוד1824004930
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותרכישת ציוד משרדי מרכז גלרפעילות שוטפת לצורך אחזקת המרכז 

משימות שכר 2997
וכ"א

פיתוח קהילה,  151 זמניים חוגים1824004210
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותתשלום שכר למדריכי חוגים זמניים במרכזתשלום שכר שוטף

משימות שכר 2998
וכ"א

פיתוח קהילה,  420 משכורת שכר משולב1824003110
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהשכונותתשלום שכר תשלום שכר שוטף

משימות שכר 2999
וכ"א

פיתוח קהילה,  56 שעות נוספות1824003130
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהשכונותמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מרכז גלרתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3000
וכ"א

פיתוח קהילה,  80 שעות עובדים זמניים1824003210
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהשכונותמנהל כספיםתשלום עובדים זמניים מרכז גלרתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3001
וכ"א

פיתוח קהילה,  65 אחזקת רכב עובדים1824003140
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהשכונותמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מרכז גלרתשלום אחזקת רכב

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3002
ספורט ותרבות

פעילות ייחודית איכותית מעשירה ומשלימה - תגבור ותמיכה 
בלימודי אמנות לכלל התלמידים

פרוייקט "מצויינות באומנות "   הגדלת נבחרת האומנים הצעירים של 
עיריית כ"ס  באלי כהן

31.12.19 6 קבוצות ו-60 תלמידים6-12, 12-18ילדים, נוערמרכז העיר

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3003
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן פעילות 
קהילתית למבוגרים

חלק מהפעילות לפי צרכי ובקשת הקהילה31.12.19כ-1,100 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירארועים קהילתיים יחודיים למבוגרים כ-8-12 לשנה

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3004
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן -  פיתוח 
הספרייה כמוקד קהילתי 

תקציב משרד התרבות דרך מח' ספריות31.12.19כ-15ילדים בשעת סיפור+ביקור כ-80 ילדי גנים במרכז3-6ילדיםמרכז העירהפעלת 5 מפגשי שעות סיפור, ביקור גני ילדים לשעת סיפור

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3005
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - אירועים 
קהילתיים לילדים

31.12.19כ-950משתת'3-6ילדיםמרכז העיראירועי קהילה וסדנאות לילדים בחגים הצגות ומופעים 5-7 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3006
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

62-80, הגיל השלישימרכז העירשח"קפעילות מועדון גמלאים )של הרווחה( 4 פעמים בשבוע עד הצהריים
80-120

 שייך לאגף רווחה 31.12.19כ- 50 משתתפים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3007
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

31.12.19כ- 70 משתתפים40-62מבוגריםמרכז העירפעילות מועדון אזרחים עובדי צה"ל פעמיים בשבוע

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3008
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

31.12.19כ- 35 משתתפים40-62מבוגריםמרכז העירפעילות מועדון גמלאי תע"ש פעם בשבוע

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3009
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

 ללא עלות למשתתפים 31.12.19כ- 25 משתתפים 40-62מבוגריםמרכז העירפעילות מועדון "בים עולים" אחת לשבוע

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3010
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

31.12.19כ- 30 משתתפים40-62מבוגריםמרכז העירמועדון יוצרים כפר סבא אחת לשבועיים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3011
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים

18-40, אנשים עם מוגבלותמרכז העירפעילות מועדון ששת )מועדון לעוורים( אחת לשבוע. חוג מחשב פרטני
40-62

 ללא עלות למשתתפים 431.12.19 - 5 באופן פרטני

מרכז אלי כהן

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3012
ספורט ותרבות

תכנית "תנופה" לבתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכונים. מענה של תגבור ותמיכה בלימודים לכלל התלמידים
סטודנטים ומורים מתמטיקה אנגלית סיוע בהכנת שיעורי בית ומוכנות 

לכיתה א

6-12, 12-18, ילדים, נוערמרכז העיר
3-6

 בשנת הלימודים הקרובה משרד החינוך מעניק שירות זהה 31.12.19כ- 30 משתתפים
בחינם  במתמטיקה ואנגלית  

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3013
ספורט ותרבות

31.12.19קיום כ-8 תערוכות לאורך השנה 200-300 מבקרים בכל אחת0-120תושבים כללימרכז העירתערוכות מתחלפות של החוגים ואומנים אורחיםגלריה קהילתית

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3014
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 43 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירפעילות מקהלה "צלילי כפר סבא"פעילות מקהלות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 15 פרסום1824005550משימות אב3015
ספורט ותרבות

פרסום פעילויות וחוגים באתר העירוני ובעיתונות המקומית, פרסום הגדלת מעגל התושבים הצורכים את פעילויות המרכז
חוצות והקמת דף פיסבוק של המרכז

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגה0-120תושבים כללימרכז העיר

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3016
ספורט ותרבות

 פעילות מעשירה ומשלימה במרכז קהילתי אלי כהן - פעילות 
מועדונים חברתיים 

הפעלת חוגים בנושאים: ציור,פיסול, פסיפס,מחשבים,יוגה,אנגלית,   
סלולרי,גיטרה ועוד

31.12.19 כ220 משתתפים, ב22 חוגים לילדים ומבוגרים 0-120תושבים כללימרכז העיר

משימות 3017
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 1960 קוראים0-120תושבים כללימרכז העירמנויים/עידוד הקריאה פיתוח הספרייה כמוקד קהילתי 

משימות 3018
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הגדלת הכנסות מ- 25,000 ש"ח ב-2018 ל33,000 ש"ח 31.12.19כ- 4 שכירויות בשבוע0-120תושבים כללימרכז העירהשכרת המקום למפגשים קבועים ופעילויות חד פעמיותהשכרת המרחבים לפעילויות קהילתיות שונות במשך השנה

משימות 3019
שוטפות

31.12.19 תשלום על פי תקציב  0-120תושבים כללימרכז העירמנהל כספיםתשלום חשמל מבנה אלי כהןעבודה שוטפת 34 חשמל1824005430

משימות 3020
שוטפות

31.12.19 תשלום על פי תקציב  0-120תושבים כללימרכז העירמנהל כספיםרכישת ציוד וחומרים לפעילויות המרכזעבודה שוטפת 52 הוצאות חוגים1824005780

משימות 3021
שוטפות

31.12.19 תשלום על פי תקציב  0-120תושבים כללימרכז העירמנהל כספיםרכישת ציוד לפעילויות המרכזעבודה שוטפת 5 רכש1824006931

משימות שכר 3022
וכ"א

31.12.19 תשלום על פי תקציב  עובדי עירייהמרכז העירמנהל כספיםתשלום עבור נותני שירות אירועים קהילתיים לילדים 225 מותנה הכנסה1824005750

משימות שכר 3023
וכ"א

31.12.19 תשלום על פי תקציב  עובדי עירייהמרכז העירמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מרכז אלי כהןתשלום שכר שוטף 747 שכר מנהל אלי כהן1824005110

משימות שכר 3024
וכ"א

31.12.19 תשלום על פי תקציב  עובדי עירייהמרכז העירמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מרכז אלי כהןתשלום שכר שוטף 40 שעות נוספות1824005130

משימות שכר 3025
וכ"א

31.12.19 תשלום על פי תקציב  עובדי עירייהמרכז העירמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמניים חוגי אלי כהןתשלום שכר שוטף 70 זמניים חוגים אלי כהן1824005210

משימות שכר 3026
וכ"א

31.12.19 תשלום על פי תקציב  עובדי עירייהמרכז העירמנהל כספיםתשלום שכר מדריכים מרכז אלי כהןתשלום שכר שוטף 195 מדריכים אלי כהן1824006110

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3027
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי חינוךהפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ, צהרונים,שבוע החינוך ולילה לבןזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
ספר, גני ילדים

31.12.19המשך יישום ביצוע3-6ילדים

חיזוק האיתנות משימות אב3028
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי חינוךחשיפת תלמידים לאמנות וקיימותפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

31.12.19הכנסות: כ- 241,380 ₪, חשיפה ל2980 תלמידים6-12, 12-18ילדים, נוער

ארט קיימא

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3029
ספורט ותרבות

פעילות מעשירה בשבתות, בחגים ובחופשים במרכז קיימות ואמנות פיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
כמוקד לפעילות מעשירה

31.12.19 הכנסות כ-19,000 ₪, כ- 22 פעילויות בשנה6-12, 12-18ילדים, נוערמרחב עירוני- כללי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3030
ספורט ותרבות

בית ספר מחוץ לכפר- סבא -מרכז קיימות ואמנות כמוקד לפעילות פיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
מעשירה

31.12.19הכנסות כ-16,000 ₪, 13 מפגשים בשנה6-12, 12-18ילדים, נוער

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3031
ספורט ותרבות

פעילוות אחה"צ וימי הולדת במרכז קיימות ואמנות כמוקד לפעילות פיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
מעשירה

30.12.19הכנסות כ- 10,320 ₪, 6 פעילויות בשנה6-12, 12-18ילדים, נוער

שיתופי פעולה משימות אב3032
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

30.12.19חשיפה לקהלים חדשיםעובדי עירייהקידום שיתופי פעולה עם מגדל המים ובית חולים מאירפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית

שיתופי פעולה משימות אב3033
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

130.12.19 פעילות עובדי עירייהפעילות העשרה בין מגזרים שונים ערבים-יהודיםפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3034
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי כלל העירייה פיתוח פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות- יוזמת לילה לבןפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

28.03.19 קיום האירוע על פע תכנון 0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3035
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי הפעלת חוג מבית היוצר ארטקיימא בצהרונים בבתי הספר היסודייםפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

 שאיפה להרחבת הפרויקט כתוכנית תלן בשנת הלימודים 30.06.19 הפעלת התוכנית כרווחית עד לסיום שנת הלימודים 3-6, 6-12ילדים
הבאה 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3036
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי אחרפיתוח חוגים יחודיים לאטקיימאפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

31.12.19 5 חוגים 0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3037
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי פיתוח קורסים למגוון אוכלוסיותפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

31.12.19 8 קורסים 0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3038
ספורט ותרבות

מרחב עירוני- כללי, בתי  פיתוח סדנאות והרצאות פיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית
ספר, גני ילדים

631.12.19 סדנאות והרצאות0-120תושבים כללי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3039
ספורט ותרבות

531.12.19 סדנאות40-62מבוגריםפיתוח סדנאות חד פעמיות למבוגריםחוגים וסדנאות עם אוריאנטציה אחה"צ בתשע"ח

משימות 3040
שוטפות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

בסיום בניית מועדון קשישים סביון. תושלם יציאת פחי 31.12.19ביצוע המשימהעובדי עירייהאיכות הסביבה, תחזוקה ותפעולהשלמת גינון על הגג + השלמת יציאת פחי אשפהפעילות במבנה בטוח
האשפה מהמרכז והגינה על הגג תטופח מחדש

משימות 3041
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגה0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליפרסומים לאורך השנה וחשיפה לכלל הקהלים בעירפיתוח קהילה ותרבות במרחב העירונית

משימות 3042
שוטפות

31.12.19 תשלום על פי תקציב  0-120תושבים כללימרכז העירמנהל כספיםתשלום חשמל מבנה ארט קיימאעבודה שוטפת 50 חשמל1824007430

משימות שכר 3043
וכ"א

31.12.19תשלום בתאם לתקציבתשלום שכר עובדי מרכז ארט קיימאתשלום שכר שוטף

תוכנית ניצנים השלמת 1813600753משימות אב3044
משרד החינוך

פיתוח קהילה, קידום החינוך 2,950 
ספורט ותרבות

 בתשע"ח  1,500 בתשע"ח ממוצע של 27.4 ילדים בכל קבוצה. 6-12ילדיםבתי ספרחינוךהפעלת 15 צהרונים בבתי הספר היסודיים  ובתשע"טמסגרת המשך לילדי בי"ס יסודי באמצעות צהרונים
בתשע"ט השתתפות של 1,550 תלמידים, שאיפה לממוצע של 

28 תלמידים בקבוצה 

 נפתח צהרון חדש באופירה נבון עם 27 תלמידים  31.12.19 

פיתוח קהילה, קידום החינוךפעולות במרכזים1813600751משימות אב3045
ספורט ותרבות

תפעול הצהרונים על ידי החברה לתרבות הפנאי באמצעות 2 מנהלות מסגרת המשך לילדי בי"ס יסודי באמצעות צהרונים
בתשע"ט

 31.07.19  תפעול מלא כולל תקצוב של הצהרונים 6-12ילדיםבתי ספרחינוך

בתי תלמיד

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 600 נקיון בתי תלמיד1813600752משימות אב3046
ספורט ותרבות

 מתקיים דיווח שותף על ליקויים  31.12.19  ירידה בתלונות על ניקיון בצהרונים עובדי עירייהבתי ספרחינוךמענה נכון לסוגיית הניקיון בצהרוניםמסגרת המשך לילדי בי"ס יסודי -תחזוקת מרחבי הצהרונים

משימות 3047
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך 72 פעולות במרכזים1813600751
ספורט ותרבות

חוגים לילדי חטיבות הביניים )סייבר, רובוטיקה, תלת מימד, בישול, חוגים לאחר שעות הלימודים
עיצוב אופנה, שגרירים צעירים, אורנה פורת, DIY( קידום מוקדי פעילות 

בארטקיימא ואשכול פיס בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל

הגברת השיווק וקידום המודעות לחשיבות ההשתתפות בחוגים 6-12ילדיםבתי ספרחינוך
של הנוער בחטיבות בשיתוף עם אגף החינוך, והנהגת הורים על 

מנת להעלות את מספר המשתתפים מ- 270  תשע"ח למעל 
300 משתתפים בתשע"ט תוך שיתוף כל החטיבות כולל חטיבת 

בר-לב

31.12.19

משימות 3048
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך 10 הוצאות אחרות1813600780
ספורט ותרבות

6-1231.12.19ילדיםבתי ספרחינוךתגבורים ושונותתפעול שוטף  

משימות שכר 3049
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהתשלום שכר עובדי מחלקת בתי תלמיד תשלום שכר שוטף 670 בתי תלמיד 1813600110

משימות שכר 3050
וכ"א

100%31.12.19 עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת בתי תלמידתשלום אחזקת רכב 70 אחזקת רכב עובדים1813600140

פיתוח קהילה,  פעילות גלריה  משימות אב3051
ספורט ותרבות

מיצוב בית התרבות כמרכז עירוני לאמנות פלסטית באמצעות 
הגדלת מספר המבקרים בגלריה, סל תרבות

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרכז העירחינוךהגדלת מספר הכיתות המבקרות בגלריה, פעילות סדנאות אחה"צ
12-18

סדנאות 25 ילדים16031.12.19 כיתות ו- 4500 תלמידים 

החזר הוצאות לבתי 1824000752משימות אב3052
תרבות

פיתוח קהילה,  439 
ספורט ותרבות

מיצוב בית התרבות כמרכז עירוני לאמנות פלסטית - הצגת 
תערוכות בית היוצר 13

 מציאת תערוכה מובילה 25.03.19כ- 70 אמנים משתתפים כ- 3000 מבקרים באירוע0-120תושבים כללימרכז העירתצוגה במרכז עירוני  - קרית ספיר ובבית אמנים באונים

פיתוח קהילה,  65 בית האמנים, גלר 4 1824002782משימות אב3053
ספורט ותרבות

מיצוב בית האומנים כבית לקיום תערוכות, סדנאות והרצאות 
באמנות

 אמן בעירו, נקודת מבט, מחוץ למסגרת, פוזיטיב, תיכון גלילי 31.12.19 תערוכות 5, סדנאות 2, הרצאות 4  0-120תושבים כללימרכז העירהגדלת מספר המבקרים והשותפים בפעילות

פיתוח קהילה, מרכז פנאי יחד1824000752משימות אב3054
ספורט ותרבות

 מיצוב מרכז קהילה פנאי יחד כבית שמטרתו ליצור  שת"פ עם 
מרכזי הקהילה בבי"ס אוסישקין, ברנר וועד מרכז העיר

קיום אירועים משותפים בדגש לאוכלוסיית הילדים: הצגות, פעילות 
גלריה

3-6, 6-12, ילדים, נוערמרכז העיר
12-18

31.07.19כ- 100 משתתפים בממוצע בפעילות

פיתוח קהילה, מקהלות1825400750משימות אב3055
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 200 משתתפים, 6 מקהלות0-120תושבים כללימרכז העירמקהלות עירוניות, ערבי מקהלות, יום השירה הבינלאומיפעילות פנאי והעשרה - פעילות להקות שירה

פיתוח קהילה,  20 אירועים1824001751משימות אב3056
ספורט ותרבות

 השתתפות מקהלות מקומיות 31.12.19כ- 100 משתתפים, 4 מופעי שירה על הדשא0-120תושבים כללימרכז העיראירועי קיץ, קריאת מגילת פורים, ערב ט' באבהפקת אירועי תרבות קהילתיים

פיתוח קהילה,  120 אירועים1824002781משימות אב3057
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 1000 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירפסטיבל בית היוצר בקרית ספירהפקת אירועי תרבות 

החזר הוצאות לבתי 1824000752משימות אב3058
תרבות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 100 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירהפעלת הגלריה/אולם לפעילות לכל המשפחההפקת אירועי שבת תרבות לכל הקהילה 

פיתוח קהילה,  70 אוצרת גלריה1824002750משימות אב3059
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 100 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירהפעלת הגלריה/אולם לפעילות לכל המשפחההפקת תערוכות לכל הקהילה 

פיתוח קהילה, הוצאות שונות1825400780משימות אב3060
ספורט ותרבות

31.12.19כ- 350 משתתפים בכל אירוע0-120תושבים כללימרכז העירימי פעילות יחודיים - יום השירה בשיתוף הספריה, ימי שוק יד שנייההפקת יוזמות קהילתיות מיוחדות

פיתוח קהילה, משימות אב3061
ספורט ותרבות

הגדלת הכנסות31.12.19גידול של 10% בהכנסותעובדי עירייהמרכז העירעליה בהכנסות מהשכירות והקורסיםהגדלת הכנסות

בתי תרבות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה,  45 קתדרה ותיקה1824001780משימות אב3062
ספורט ותרבות

 קבלת תמיכה  31.07.19כ- 80 קורסים וסדנאות0-120תושבים כללימרכז העירקורסים וסדנאות, הגשת תמיכה למשרד לשיוויון חברתי הגדלת הכנסותבאמצעות פיתוח קורסים וסדנאות

מכללות עבודות 1824001750משימות אב3063
קבלניות

פיתוח קהילה,  250 
ספורט ותרבות

הרחבת פעילות הקתדרה באמצעות שת"פ עם הספרייה 
העירונית/ מחלקת מנויים ומועצת נשים

31.07.19כ- 100 משתתפים לכל קורס0-120תושבים כללימרכז העירהוספת 2 קורסים 

החזר הוצאות לבתי 1824000752משימות אב3064
תרבות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

62-80, הגיל השלישימרכז העירמועדון מג"ל )מחנכים גמלאים לומדים(, מועדון ארגמן )תרבות לדינו(הרחבת פעילות הקתדרה באמצעות הרחבת פעילות מועדונים
80-120

31.12.19סה"כ 10 גופים

החזר הוצאות לבתי 1824000752משימות אב3065
תרבות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קליטת מועדון נחשון31.12.19כ- 300 משתתפים0-120תושבים כללימרכז העירמפגשי ותחרויות שחמט וברידג'בית הסטודנט מרכז שחמ"ט וברידג'

שיפוץ, בינוי  400 מועדוני תרבות 81001משימות אב3066
ותשתיות

31.12.19 שדרוג מבנים, כתיבת פרוגרמה ראשונית לשיפוץ רב-שנתי עובדי עירייהמרכז העירשיפוץ גלריה עירונית, מבנה בית התרבות, בית הסטודנט.התאמת מבנים  לפעילות המרכז באמצעות שיפוץ 

כתיבה והטמעת נוהל נגישות במוזיאון /בגלריות העירוניות: הפקת הערכות אגף תרבות לנגישות בשירות העירייה משימות אב3067
הקמת תערוכה, שימור ותחזוקת הסדרי נגישות, התאמות נגישות 

בפעילויות המוזיאון והגלריות

 31.03.19  ביצוע בשיתוף עם המוזיאון עובדי עירייהמרכז העיר

משימות 3068
שוטפות

מיצוב הגלריה בבית התרבות כגלריה עירונית מובילה בעיר  140 אחרות גלריה1824002780
ובאזור

הפקת תערוכות של אמנים מובילים, תערוכה לאמן ותיק בעיר, תערוכת 
קורסי אמנות. לכל תערוכה  פתיחה ושיח בגלריה 

31.12.19 כ- 200 מבקרים בכל תערוכה, 4 תערוכות בשנה0-120תושבים כללימרכז העיר

משימות 3069
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירפרסום בעיתונות מקומית, ניוזלטרים, פרסום חוצותהגדלת מספר המבקרים בגלריה, סל תרבות 30 גלריה- פרסום1824002550

משימות 3070
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום עבור ליווי פסנתר למקהלותפעילות להקות שירהזמניים1825400210

משימות 3071
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העיררכישת ציוד למערכות הקרנה ושמעציוד תקין ומתאים לפעילות המתקיימת 10 ציוד מיוחד1824001930

משימות 3072
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירפרסום בעיתונות המקומית ובאינטרנטציוד תקין ומתאים לפעילות המתקיימת 20 מכללות הוצאות פרסום1824001550

משימות 3073
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום חשמל עבור מבנה בית רייזלעבודה שוטפת 110 חשמל1824000430

משימות 3074
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום ביטוח מבנה בית רייזלעבודה שוטפת 82 ביטוח1824000440

משימות 3075
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העיררכישת כיבוד קל וקפה עבור בית רייזלעבודה שוטפת 3 כיבוד1824000511

משימות 3076
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העיר רכישת ציוד וחומרים לפעילות שוטפתעבודה שוטפת 30 הוצאות אחרות1824000780

משימות 3077
שוטפות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העיררכישת ציוד לאירועיםעבודה שוטפת 5 הוצאות חד פעמיות1824000930

משימות 3078
שוטפות

 31.03.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה עובדי עירייהמרכז העירהכנת רשימת מוזיאונים וגלריות לרבות שטחים לצורך הגדרת פטורהיערכות אגף תרבות 

משימות שכר 3079
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום שכר עובדי הקתדרהתשלום שכר שוטף 1,000 משכורת ושכר משולבי1824000110

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות שכר 3080
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום שעות נוספות עובדי הקתדרהתשלום שכר שוטף 120 שעות נוספות1824000130

משימות שכר 3081
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום שכר עובדים זמניים קתדרהתשלום שכר שוטף 80 זמניים1824001210

משימות שכר 3082
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום אחזקת רכב עובדי הקתדרהתשלום אחזקת רכב 65 אחזקת רכב עובדים1824000140

משימות שכר 3083
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום שכר עובדים זמניים בית האמניםתשלום שכר שוטף 20 זמניים1824000210

משימות שכר 3084
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרכז העירתשלום שכר עובדים זמניים גלריהתשלום שכר שוטף 75 זמניים1824002210

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3085
ספורט ותרבות

שיתוף התושב והנגשת שירותים ומידע לציבור - עדכני, מותאם 
ובזמן אמת

31.12.19 כ- 200 מבקרים בכל תערוכהעובדי עירייהמרחב עירוני- כללישירות והסברהשיתוף ציבור בפעילות המרכז להשכלת מבוגרים

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3086
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקמפוס מיזם ללמידה דיגיטלית-לימוד מתוקשב מהבית עידוד קהילה לומדת
62-80 ,80

31.12.19 כ-30 איש , 2 קורסים  

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3087
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליאוריינות דיגיטלית -קורס תשתיתזיהוי אתגר עירוני ומתן מענה ופתרון חדשני/יזמי
62-80 ,80

31.12.19עד 18 משתתפים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3088
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעמותותעבודה מול משרדי ממשלה, עמותות וגופים אקדמאיםבנייה ופתיחת קורסים להשכרת והעשרת מבוגרים
62-80 ,80

31.12.19המשך פעילות רציפה

פיתוח קהילה, שיפור השירות 120 הרצאות כנגד הכנסות1818000750משימות אב3089
ספורט ותרבות

צמצום מס' המבוגרים ללא השכלת יסוד באמצעות קורסי יסוד 
למבוגרים

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליהשכלת יסוד לתושבי העיר בני 55 ומעלה
62-80 ,80

30.06.19 כ- 50 איש  

פיתוח קהילה, שיפור השירות 10 קליטה ישירה1869000784משימות אב3090
ספורט ותרבות

40-62, -62עולים חדשיםמרחב עירוני- כלליניהול אולפן מתקדם לעוליםשיפור מיומניות שפה לעולים 
62-80 ,80

30.06.19כ-65 איש, 4כיתות לימוד

פיתוח קהילה, שיפור השירות 22 הוצאות לקויי למידה1818002750משימות אב3091
ספורט ותרבות

מתן מענה לאוכלוסיית עם צרכים מיוחדים - מענה לימודי ללקויי 
למידה ובריאות הנפש

מבוגרים, הגיל השלישי, מרחב עירוני- כלליהשתלבות מטופלים מבריאות הנפש בכתת תג"ת בליווי עובדת סוציאלית
צעירים

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

18-40

30.06.19כ- 15 איש 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 41 הוצאות ליקויי למידה1818002210משימות אב3092
ספורט ותרבות

31.12.19 לא פעיל - בסגירה  18-40צעיריםמרחב עירוני- כלליאסטרטגיות למידה לבוגרים -שיעורים פרטנייםמענה לימודי  וחברתי ללקויי למידה והפרעות קשב וריכוז

פיתוח קהילה, שיפור השירות 120 הוצאות כנגד הכנסות1818000750משימות אב3093
ספורט ותרבות

הרחבת הידע המקצועי בקרב עובדי העירייה באמצעות קיום 
קורסי גמול א' לעובדים

31.11.19פתיחת 12 קורסיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה פתיחת 12 קורסים 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3094
ספורט ותרבות

הרחבת הידע המקצועי בקרב עובדי העירייה באמצעות קיום 
קורסי גמול א' לעובדים

31.12.19כ - 30 תלמידים בכתהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליכלל העירייה קיום 4 כתות גמול ב' 

שיתופי פעולה משימות אב3095
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

4 כיתות :3- סייעות עירייה , 1 כיתת מטפלים החברה לתרבות עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליחינוךקיום קורס סייעות בשיתוף אגף החינוך הכשרה מקצועית לאוכלוסיות שונות 
הפנאי.

30.06.19

פיתוח קהילה, שיפור השירות 91 שכר חזרה ללימודים1818000211משימות אב3096
ספורט ותרבות

תפעול כתת אזרחים ותיקים בבי"ס רבין בבית ספר אורט וכיתה חדשה קיום בית ספר לאזרחים ותיקים
באלון

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
62-80 ,80

30.06.19כ- 105 משתתפים . פתיחת כיתה נוספת. 

השכלת מבוגרים

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3097
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליימי תנ"כ לותיקיםהעשרת אוכלוסיית  הותיקים
62-80 ,80

3031.08.19 תלמידים

פיתוח קהילה, שיפור השירותשכר פרוייקט עמיתים1818001210משימות אב3098
ספורט ותרבות

הקמת ותפעול מרכז עמיתים. בשיתוף עם חברת המתנסים -הרחבת שילוב חברתי לאוכלסייה חלשה באמצעות תכנית עמיתים
הפעילות לאור גידול בביקוש )רכזת נוספת נדרשת(

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
62-80 ,80

שני ארועים לחודש המודעות לבריאות הנפש :-אירוע שיתוף 
פעולה עם מרכז צעירים. והשני לכיתת הוותיקים. **קבוצות 

משולבות - תוכנית התנדבותית והרחבת תחום המעורבות 
בתוכנית  

31.12.19

פעולות פרויקט 1818001750משימות אב3099
עמיתים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 378 
ספורט ותרבות

הקמת ותפעול מרכז עמיתים. בשיתוף עם חברת המתנסים -הרחבת שילוב חברתי לאוכלסייה חלשה באמצעות תכנית עמיתים
הפעילות לאור גידול בביקוש 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
62-80 ,80

שני ארועים לחודש המודעות לבריאות הנפש :-אירוע שיתוף 
פעולה עם מרכז צעירים. והשני לכיתת הוותיקים. **קבוצות 

משולבות - תוכנית התנדבותית והרחבת תחום המעורבות 
בתוכנית  

31.12.19

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3100
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליבמשותף עם הגוינט המשרד לאזרחים וותקיםקיום כנסי פורשים
62-80 ,80

31.12.19פעם בשנה, כ-200 איש

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3101
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליבמשותף עם הגוינט המשרד לאזרחים וותקיםהכנה לקראת פרישה - תפעול  סדנאות פרישה 
62-80 ,80

31.12.19פעם בשנה, 2 קבוצות , כל קבוצה 20 איש.

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3102
ספורט ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימענים יעוציים מענה למרכז הכוון לאוכלוסיות הבוגרות, ואמצע הדרך 
62-80 ,80

31.12.19ייעוץ על פי דרישה

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3103
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום 3 סדנאות "פייסבוק"
62-80 ,80

31.12.19אחת ל-3 שבועות התכנסות עד 18 משתתפים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3104
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום 5 סדנאות "לינקדאין" )בסיסית ומתקדמת(
62-80 ,80

31.12.19עד 18 משתתפים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3105
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום 12 סדנאות חזרה לעולם העבודה 
62-80 ,80

31.12.19המשך פעילות רציפה

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3106
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום סדנאות מוטיבציה 
62-80 ,80

231.03.19 סדנאות, 100 תלמידים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3107
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום סדנא להתנהלות כלכלית 
62-80 ,80

6031.12.19 תלמדים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3108
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

קיום 2 קורסי מחשב בהיקף של 30 שעות )אופיס מתחילים, מתקדמים 
ואקסל מתקדמים(

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללי
62-80 ,80

31.12.19כ - 15 תלמידים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3109
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כללימרחב יזמות עסקית  ברמה ארצית
62-80 ,80

31.12.19 כ- - 10משתתפים בשיעורים פרטניים 

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3110
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליאחת לשבוע מפגשים "ג'וב קלאב"
62-80 ,80

31.12.19 כ - 30 משתתפים בקורס 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 76 אמצע הדרך1818000751משימות אב3111
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום פעילות קבוצת בוגרים  "בהמשך הדרך" ברמה ארצית 
62-80 ,80

31.12.19 כ - 30 תלמידים בכתה 

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3112
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקיום 2 סדנאות "שכיר או עצמאי"
62-80 ,80

31.07.19 20 משתתפות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3113
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליעזרה בהשמת המשתתפים בעבודה
62-80 ,80

31.12.19השתתפות 100 תלמידים

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3114
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליקורס מדעי ההתנהגות בשיתוף משרד הבריאות
62-80 ,80

3030.06.19 תלמידים

פיתוח קהילה, שיפור השירותאמצע הדרך1818200753משימות אב3115
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליסדנאות "הדבר הבא בעבודה" ו" מחשבים קרייה מחדש
62-80 ,80

5031.12.19 משתתפים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 15 אמצע הדרך1818200753משימות אב3116
ספורט ותרבות

מתן כלים למחפשי עבודה בני 45 ומעלה המעוניינים לחזור 
ולהשתלב המעגל התעסוקה 

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישימרחב עירוני- כלליסדנא ופייסבוק עסקי
62-80 ,80

31.12.19שני כנסים, בהשתתפות 600 איש 

משימות 3117
שוטפות

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמות
ספורט ותרבות

531.12.19 סדנות 30 משתתפים בכל סדנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהשכרת כיתות לגופים חיצונייםתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3118
שוטפות

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמות 5 פרסום1818000550
ספורט ותרבות

31.12.19ייעוץ על פי דרישהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליפרסום במדיות השונותתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3119
שוטפות

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמות 118 חשמל1818000430
ספורט ותרבות

31.12.19ייעוץ על פי דרישהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום חשמל מבנה מרכז השכלת מבוגריםתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3120
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 40 ביטוח1818000440
ספורט ותרבות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום ביטוח מבנה מרכז להשכלת מבוגריםתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3121
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 15 הוצאות אחרות1818000780
ספורט ותרבות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת כיבוד קל וציוד בסיסי לקורסיםתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3122
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 5 רכישות מיוחדות1818000930
ספורט ותרבות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כללירכישת ציוד משרדי - ברקו צמוד תקרהתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3123
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 115 מרכז תעסוקה מבוגרים1818200752
ספורט ותרבות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתפעול שוטף של המרכזתפעול שוטף של המרכז 

משימות 3124
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליביצוע מעקב טלפוני אחר מושמים אחת לרבעון תפעול שוטף של המרכז 

משימות 3125
שוטפות

31.12.19לפחות 12 משתתפיםעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר המרכז להשכלת מבוגריםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 689 משכורת ושכר משולבי1818000110

משימות 3126
שוטפות

31.12.19מתן מענה על פי דרישהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שעות נוספות עובדי המרכז להשכלת מבוגריםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 50 שעות נוספות1818000130

משימות 3127
שוטפות

31.12.19אחת לשבועעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום אחזקת רכב עובדי המרכז להשכלת מבוגריםתשלום אחזקת רכבשיפור השירות 33 אחזקת רכב עובדים1818000140

משימות 3128
שוטפות

31.12.19אחת לחודשעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר עובדים זמנייםתשלום שכר שוטףשיפור השירות 267 זמניים1818000210

משימות שכר 3129
וכ"א

תקציב הג'וינט231.12.19 סדנאות בשנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליקיום הכשרות צוותיות חודשיות בנושאים רלוונטיםהכשרת והעצמת הצוות המקצועישיפור השירות

משימות שכר 3130
וכ"א

כ- 150 מהמשתתפים הפעילים מצאו עבודה בתחום הרלוונטי עובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכההשתתפות בפורומים מקצועיים משותפים לתכניות דומותהכשרת והעצמת הצוות המקצועישיפור השירות
להם

תקציב הג'וינט31.12.19

משימות שכר 3131
וכ"א

תקציב הג'וינט31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימש"א והדרכהלמידת עמיתים מתכניות דומותהכשרת והעצמת הצוות המקצועישיפור השירות

משימות שכר 3132
וכ"א

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהמרחב עירוני- כלליתשלום שכר מזכירהתשלום שכר שוטףשיפור השירות 52 משכורת ושכר משולבי1818000110

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3133
ספורט ותרבות

שימור  לקוחות, וחשיפה לקהלים חדשים כגון צעירים ונוער 
-גידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה ) לא ממנויים(   

31.12.19 ארבעה מופעים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותקיום מופעי "ספיישל" 

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3134
ספורט ותרבות

31.12.19 2מופעים לכל המשפחה + 2 למבוגרים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותמופעי מחול לכל המשפחה גידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה ) לא ממנויים(   

חיזוק האיתנות  2,238 רכישת מופעים1826100750משימות אב3135
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 עליה מ - 6,530 מנויים ל 7,000- מנויים בעונת 18/19.  100 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהפעלת 18 סדרות בתחומי התיאטרון, המוזיקה ועודהפעלת  סדרות תיאטרון       
הצגות 

 עונת 17/18 ועונת 18/19 31.12.19

חיזוק האיתנות משימות אב3136
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19 קיום 3 מופעים ומכירה של כ - 2,200 כרטיסים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהפקת מופעי ספיישל למנויים ולקהל הרחב הרחבת רפרטואר הסדרות 

חיזוק האיתנות משימות אב3137
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19 מכירה של 21,100 כרטיסים במהלך 2019 0-120תושבים כלליהיכל התרבותמכירת כרטיסים עבור אמרגניםגידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה  

חיזוק האיתנות משימות אב3138
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 החברה לתרבות ופנאי )קונסרבטוריון( SOLD OUT 31.12.19 0-120תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאימכירת כרטיסים עבור קונסרבטוריוןגידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה  

חיזוק האיתנות משימות אב3139
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

SOLD OUT 31.12.19 0-120תושבים כלליהיכל התרבותכלל העירייה מכירת כרטיסים עבור טקסים ושימושים עירונייםגידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה  

חיזוק האיתנות משימות אב3140
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

SOLD OUT 31.12.19 0-120תושבים כלליהיכל התרבותעמותותמכירת כרטיסים עמותותגידול ההכנסות ממכירת כרטיסים בקופה  

חיזוק האיתנות  1,900 רכישת הצגות בהיכל1826110750משימות אב3141
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 גידול של 110,000 ש"ח בהכנסות )מ - 1,089,000 ש"ח ל - 0-120תושבים כלליהיכל התרבותגידול בהשכרת האולמותגידול בהכנסות מאמרגנים באודיטוריום ומההיכל המחודש
1,200,000 ש"ח( 

31.12.19

חיזוק האיתנות משימות אב3142
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19 כ - 12 הצגות 3-6, 6-12ילדיםהיכל התרבותהצגות ילדים בשבת בבוקרגידול בהכנסות מאמרגנים באודיטוריום ומההיכל המחודש

חיזוק האיתנות  40 פירסום1826100550משימות אב3143
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

הפקת קמפיין פתיחת עונת המנויים, פרסום, שיווק, יח"צ ועיבוי 
עבודת טלמרקטינג 

31.12.19 ביצוע והפצה 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהפקת חוברת שנתית

חיזוק האיתנות משימות אב3144
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19 מכירה של 8,000 כרטיסים דרך האינטרנט 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהמשך הפעלת אתר מכירות באינטרנט הרחבת ערוצי הפרסום ומכירת הכרטיסים לאירועי המנויים 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3145
ספורט ותרבות

המשך מכירות באתרי ארגונים ומוסדות: ישראכרט, חבר אייסי מגה, הרחבת ערוצי הפרסום ומכירת הכרטיסים לאירועי המנויים 
משטרה בראבו, גרופון, זאפה ועוד

 שמירה על מכירה של כ - 1,000 כרטיסים בשנה. שולה תבדוק 0-120תושבים כלליהיכל התרבותעסקים
כמה נמכרו 

31.12.19

שיתופי פעולה  50 החברה לתרבות הפנאימשימות אב3146
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם החברה לתרבות הפנאי

15-17.06.19 מכירה של 1,300 כרטיסים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהפקת פסטיבל אפוס

שיתופי פעולה משימות אב3147
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם החברה לתרבות הפנאי

31.03.19 4 מופעים בסך הכול. כ - 3,500 משתתפים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותפסטיבל שירי משוררים לקטנים ולגדולים

שיתופי פעולה משימות אב3148
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם החברה לתרבות הפנאי

31.12.19  פתיחת יום נוסף לקתדרה 700 מנויים 0-120תושבים כלליהיכל התרבותהקתדרה החדשה

שיתופי פעולה  7 רכישת מופעים1826100750משימות אב3149
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם הספריה העירונית

31.07.19 כ - 250 בממוצע בכל הרצאה 0-120תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאישישי מהסרטים 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 124 שבתרבות1826100751משימות אב3150
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל הפעלת תכנית שבת תרבותמתן מענה לאוכלוסייה המבוגרת
התרבות

31.07.19 כ - 250 בממוצע בכל הרצאה 0-120תושבים כללי

מנויים ומכירות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה  ספרייה משימות אב3151
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם הספריה העירונית

31.07.19 כ - 250 בממוצע בכל הרצאה 0-120תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיכוחה של המילה

שיתופי פעולה  ספרייה משימות אב3152
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם הספריה העירונית

31.07.19 כ - 200 בממוצע בכל הרצאה 0-120תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיסדרת הרצאות "העולם במלחמה" 

שיתופי פעולה  ספרייה משימות אב3153
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום הטמעת תפיסת העבודה הרוחבית של האגף בשיתוף 
פעולה עם הספריה העירונית

31.07.19 כ - 200 בממוצע בכל הרצאה 0-120תושבים כלליהיכל התרבותחברה לתרבות ופנאיסדרת הרצאות "פרקים בתולדות ישראל"

חיזוק האיתנות משימות אב3154
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קידום שיתופי פעולה עם חברת הפקות חיצונית להגדלת מגוון 
הקהלים והכנסות 

SOLD OUT 31.12.19 0-120תושבים כלליהיכל התרבותשלושה מופעי ג'ז )שמיים(+ מופע ילדים ומופע למבוגרים

משימות 3155
שוטפות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

שיפור מוקד המכירה של מפעל המנויים והפעלת קופה ללא 
הפסקה 

31.12.19הפעל הקופות לאורך עונת הארועיםעובדי עירייההפעלת 2 קופות לעיתים בו זמנית

משימות 3156
שוטפות

פיתוח קהילה,  162 פירסום1826100550
ספורט ותרבות

שימור  לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים  והגדלת מאגר 
הלקוחות, הפקת קמפיין פתיחת עונת המנויים, פרסום, שיווק, 

יח"צ ועיבוי עבודת טלמרקטינג 

31.12.19פרסום על פי תקציב עובדי עירייהפרסום ממומן במדיות הדיגטליות וברדיו

משימות 3157
שוטפות

פיתוח קהילה,  97 תיאטרונים ביטוח1826100440
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייההשתתפות בתשלום ביטוח מבנים  קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 

משימות 3158
שוטפות

מעטפות משלוח דאר 1826100492
וטלפון

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

תשלום חשבון טלפון ורכישת מעטפות לצורך שליחת דואר ותשלום  קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 
לדואר ישראל

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות 3159
שוטפות

תיאטרונים אירוח 1826100511
וכיבוד

פיתוח קהילה,  3 
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהקפה, תה, סוכר חלב ומים לאומנים המופיעים קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 

משימות 3160
שוטפות

פיתוח קהילה,  130 הוצאות אחרות1826100781
ספורט ותרבות

כיווני פסנתר, פרחים, תחזוקה שוטפת של תכנת המנויים, ביטוח תכנת  קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 
המנויים, 

קרית ספיר, היכל 
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות 3161
שוטפות

פיתוח קהילה,  3 רכישות מיוחדות1826100930
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל ציוד וחומרי עבודה בסיסיים קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות 3162
שוטפות

פיתוח קהילה,  900 אחזקת בית ספיר1826100799
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםתשלום עבור ביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה שוטפת קיום הצגות, קונצרטים והרצאות 
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות 3163
שוטפות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

שימור  לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים  והגדלת מאגר 
הלקוחות                     

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםהמשך הטמעת  גרסת תכנת המנויים החדשה
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות 3164
שוטפות

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19כ2 הכשרות לפחות בשנה עובדי עירייההכשרות בנושא שירות לקוחות לעובדי המחלקהמקצוע צוות העובדים באגף

משימות שכר 3165
וכ"א

פיתוח קהילה,  845 שכר עובדים במינויים1826100110
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםתשלום שכר עובדי מחלקת מנויים שיווק ומכירותתשלום שכר שוטף
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות שכר 3166
וכ"א

פיתוח קהילה,  60 שעות נוספות1826100130
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת מנויים שיווק ומכירותתשלום שכר שוטף
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות שכר 3167
וכ"א

פיתוח קהילה,  52 אחזקת רכב עובדים1826100140
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדים מחלקת מנויים שיווק ומכירותתשלום אחזקת רכב
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

משימות שכר 3168
וכ"א

פיתוח קהילה,  480 זמניים1826100210
ספורט ותרבות

קרית ספיר, היכל מנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמנייםתשלום שכר שוטף
התרבות

31.12.19יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייה

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה משימות אב3169
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

בניית תשתית לגוף שישמש כפלטפורמה לרקימת שותפויות בין קידום תוכניות ותכלול הגיל הרך בעיר 
אירגוניות שיוביל את העשייה למען הגיל הרך בעיר במקצועיות ויפעל 

למתן תמיכה ביחידת המשפחה באופן רב ממדי 

 הפעלה והטמעת התוכנית -)מרכז להתפתחות הילד, פורום 0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"ק
עירוני לגיל הרך )0-3( , שת"פים עם כלל יחידות העיריה (  

משימה ארוכת טווח 31.12.19 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3170
ספורט ותרבות

בניית מודל ליצירת שותפויות-   מול משרדי ממשלה,  קרנות , ארגוני קידום תוכניות ותכלול הגיל הרך בעיר 
מגזר שלישי, קופ"ח, טיפות חלב ,מחלקות עירוניות  ועוד.

משימה ארוכת טווח 31.12.19  ביצוע שתפ"ים עם לפחות 4 משרדים עירוניים. 0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"ק

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3171
ספורט ותרבות

קידום תוכניות ותכלול הגיל הרך בעיר  -בניית מרכז גיל רך בבית 
הסטודנט

משימה ארוכת טווח 31.12.19  בניה והפעלת המרכז בתוך כשנה . 0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"קבניית תוכנית עבודה שנתית למרכז הגיל הרך 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3172
ספורט ותרבות

431.12.19 מעונות . מס' משתתפים בפעילות - 260 משתפים 0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"קמתן שירות חינוכי טיפולי לילדים בגילאי 3 חודשים עד 2.8 הפעלת מעונות היום

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3173
ספורט ותרבות

הובלת תהליכים חינוכיים - השתלמויות, ישיבות קבועות, שיחות הערכה, קידום תוכנית חינוכית ערכית ומותאמת גיל רך 
ליווי צוותים חינוכיים

31.12.19יישום הפעולות בצוות החינוכי0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"ק

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3174
ספורט ותרבות

קיום תכנית שותפות הורים: מפגשים בנושאים של התפתחות ילדים, קידום שיתופי הפעולה עם הורי מעונות
אירועים בנושאי מועדים וחגים. הפצת ניוזלטר שבועי על הנעשה במעון

חינוך, איכות הסביבה, תחזוקה 
ותפעול

18-40, הוריםגני ילדים
40-62

31.12.19פרסום הארועים בניוזלטר שבועי

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3175
ספורט ותרבות

בניית פורום פעולה לגיל הרך ופעילויות שיא במהלך השנה-בחינת קידום שיתופי הפעולה עם הורי מעונות
תוכנית מעברים מהמעון לגן

חינוך, שח"ק, חברה לתרבות 
ופנאי, אחר

חינוך גני ילדים,מרכז הורים,שפ"ח(, שח"ק, , החברה לתרבות 31.07.19בניית הפורום והפעלתו 0-3הגיל הרךגני ילדים
ופנאי)קונסרבטוריון, סיפריה( גורם חיצוני)קו"ח כללית( 

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3176
ספורט ותרבות

שיח ישיר עם רכזת האשכול ושיחות בגן במידת הצורך, העברת מידע  תוכנית יולא בגנים בשיתוף פעולה הורים
שבועית על ידי ניוזלטר, השתתפות במפגשי הנהגת הורים, השתתפות 

הצוותים במסיבות ואירועים בגן

18-40, הוריםגני ילדיםחינוך, גני ילדים
40-62

31.12.19נוכחות של 80% מההורים בפעילות

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3177
ספורט ותרבות

הוצאת חוברת עבודה חודשית המכילה פעילויות פדגוגיות יומיות,  תוכנית יולא בגנים - הנחיה פדגוגית
העשרה, תכנים ועוד למובילות  ב. תכנית מוזיקלית בתשע"ט בגני חובה 

על ידי מובילות שעברו הכשרה מוזיקלית בבית ברל

31.12.19יישום אחת לחודש0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, גני ילדים

משימות 3178
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתכנית0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, גני ילדיםגיוס, איתור, מיון צוותים וליווי מקצועי  - סייעות / מובילות / רכזות תוכנית יולא בגנים - איוש מלא לצהרוני הגנים  

משימות 3179
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

31.12.19יישום בהתאם לתכנית0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםבניית מערך לוגיסטי תומך - מנהלנית, הנה"ח, שכר, משאבי אנוש תפעול תכנית יולא בגנים

משימות 3180
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 ליווי, בניית ממשקים ומדיניות לשת"פ עירוני בכל נושא תכנית 
יולא בגנים

ישיבות שוטפות עם צוות מחלקת גני ילדים שיתוף שפ"ח בתהליך, 
המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות - שילוב בני נוער בגנים

31.12.19אחת לחודש לפחות במהלך שנת הלימודים0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"ק

משימות 3181
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19החלטה על מיקום0-3, 3-6הגיל הרךמרחב עירוני- כלליהנדסהאיתור מיקום למעון נוסף בשל הביקוש הרבשיתופי פעולה עם גורמים עירוניים בתחום מעונות היום

משימות 3182
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

הרשות החדשה למניעת פתיחת פעילות של חוגים במעון הדרים מטעם מרכז גלרמתן מגוון שירותים רחב תוך שת"פ עם גורמים עירוניים
אלימות,סמים ואלכוהול

31.12.19יישום משימה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללי

משימות שכר 3183
וכ"א

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע – השתלמות אקדמאית לכל תחום – קידום תוכניות ותכלול הגיל הרך בעיר 
מדריכים/מטפלים /רכזים וכיוב'  )דרכי עבודה, יצירת שפה חינוכית, 

וכדו'(

)השתלמויות חודשיות/ארוכות טווח /חד פעמיות  בכל תחום 0-3, 3-6הגיל הרךגני ילדיםחינוך, שח"ק
במחלקה לכל בעלי העניין ( 

משימה ארוכת טווח 31.12.19 

מעונות יום

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

חיזוק האיתנות משימות אב3184
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

31.12.19המשך יישום וניתוח מדדי התייעלות אנרגטיתעובדי עירייהקיימות וחדשנותניתוח שבועי של דוחות גרינטופס ושמירה על קוסינוסהתייעלות אנרגטית -מעבר לצרכני אנרגיה בהספקים נמוכים

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3185
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה להפעלת אולמות התיאטרון

תמיכה במתן שירות לכל סוגי המופעים שמתקיימים בהיכל התרבות 
ובאודיטוריום

החברה לתרבות ופנאי )מחלקת מנויים ומכירות(31.12.19מבקרים חוזרים 150,000 באולמות בשנהעובדי עירייההיכל התרבותאחר

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3186
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה להפעלת אולמות התיאטרון

תמיכה במתן שירות לכל סוגי המופעים שמתקיימים בהיכל התרבות 
ובאודיטוריום. 

31.12.19מבקרים חוזרים 55,000 באולמות בשנהעובדי עירייההיכל התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3187
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה לפעילות הספריות

 23,000 מבקרים בספריה מרכזית 36,000 מבקרים בספריית עובדי עירייהקרית ספיראחרהגדלת כמות הבקרים בספריה העירונית
ילדים  

החברה לתרבות ופנאי )ספריות(31.12.19

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3188
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה לפעילות המוזיאון וחב' ספיר

תמיכה במתן שירות ל- 42,000  תלמידים ומבקרים בפעילויות חינוך 
 ותרבות ברחבי קרית ספיר.

תמיכה אדמניסטרטיבית ב- 500 תלמידי חוגי ספיר + תמיכה ומתן שירות 
 ל10 יזמים ששוכרים חללים לחוגים ל-1000 משתמשים שבועיים

החברה לתרבות ופנאי )חברת ספיר,מוזיאון(31.12.19  88,500 מבקרים בספריות מדי שנה עובדי עירייהקרית ספיראחר

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3189
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה לפעילות הקונסרבטוריון

 תמיכה במתן שירות ל- 2200 תלמידים שבועיים, 
תמיכה במתן שירות בקונצרטים פנימיים, כנסים, תחרויות ופסטיבלים - 

כ- 10,000 בשנה

היכל התרבות, קרית אחר
ספיר, מרחב עירוני- 

כללי

החברה לתרבות ופנאי )קונסרבטוריון(31.12.19 50,000 מבקרים בשנה עובדי עירייה

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3190
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תמיכה לוגיסטית, טכנית ואדמניסטרטיבית ברמה הגבוה ביותר 
באמצעות מתן רמת שירות גבוה לפעילות יול"א וילדות בכפר

החברה לתרבות ופנאי )ילדות בכפר ויו"לא(31.12.19 70 השתלמויות בשנה, 2,200 משתלמים  0-120תושבים כלליקרית ספיראחראירוח של השתלמויות/כנסים בשנה ברחבי קרית ספיר

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3191
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19 אלפי משתתפים בשנה 12-18נוערקרית ספירנוער צעירים וקהילהאירוח של מפגשי נוער וכנסים רבי משתתפים ברחבי קרית ספירתמיכה  לוגיסטית וטכנית לפעילויות נוער ברחבי קרית ספיר

החזר הוצאות תפעול 1098001752משימות אב3192
מרכז ספיר

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

החברה לתרבות ופנאי )יד לבנים(31.12.19 1,000 מבקרים בשנה, 30 הרצאות 0-120תושבים כלליקרית ספיראחרקיום הרצאות בשנה ברחבי קרית ספירתמיכה  לוגיסטית וטכנית לפעילויות נוער ברחבי קרית ספיר

משימות 3193
שוטפות

החזר הוצאות תפעול 1098001752
מרכז ספיר

חיזוק האיתנות  160 
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

רמת שירות גבוה ותחזוקה נאותה של קרית ספיר במטרה 
לאפשר הגדלת הכנסות

החברה לתרבות ופנאי )חברת ספיר(31.12.19הגדלת ההכנסות ביחד לשנה קודמת0-120תושבים כלליקרית ספיראחרהשכרת אולמות וחדרים

משימות 3194
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 450 תיקונים עיריה1098001420
ספורט ותרבות

רמת שירות גבוה ותחזוקה נאותה של קרית ספיר ,תחזוקה 
שוטפת,תחזוקת שבר במבנים

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.

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספיר

משימות 3195
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 43 חומרי ניקוי1098001431
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספיררכישת חומרי ניקיוןרמת שירות גבוה ותחזוקה נאותה של קרית ספיר

משימות 3196
שוטפות

פיתוח קהילה,  630 נקיון קבלני1098001751
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירביצוע עבודות נקיון שוטפותתחזוקה שוטפת, תחזוקת שבר במבנים

משימות 3197
שוטפות

פיתוח קהילה,  840 חשמל חומרי נקיון1098001430
ספורט ותרבות

ניתנו הוראות הפעלה למיזוג אויר בהתאם לתיאום מופעים 31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום עבור חשמל מתחם בית ספירעבודה שוטפת
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 20,000 ₪ קנסות בגין 
חריגה בקוסינוס

מרכז ספיר

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות 3198
שוטפות

פיתוח קהילה,  25 ביטוח1098001440
ספורט ותרבות

ניתנו הוראות הפעלה למיזוג אויר בהתאם לתיאום מופעים עובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום ביטוח מבנים מתחם בית ספירעבודה שוטפת
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 20,000 ₪ קנסות בגין 
חריגה בקוסינוס

31.12.19

משימות 3199
שוטפות

פיתוח קהילה,  270 שמירה1098001750
ספורט ותרבות

ביצוע אבטחה ושמירה בבית ספיר או בהיכל התרבות במהלך כניסת עבודה שוטפת
קהל, מהלך מופע ועד לתום המופע

31.12.19יישום בהתאם להוראות הביטחוןעובדי עירייהקרית ספירבטחון, חירום ובטיחות

משימות 3200
שוטפות

פיתוח קהילה,  15 אחרות עירייה1098001780
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספיררכישות ציוד וחומרים בעיקר לצורך קיום מופעיםעבודה שוטפת

משימות 3201
שוטפות

פיתוח קהילה,  10 ציוד יסודי1098001930
ספורט ותרבות

רכישות ציוד אורקולי וציוד שאינו מתכלה לצרכי עבודה ושירות במהלך עבודה שוטפת
הקמת מופעים ובמהלכיהם.

מנהל כספים)רכש(31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספים

משימות 3202
שוטפות

העברת דמי שכירות 1826200780
לחברת ספיר

פיתוח קהילה,  180 
ספורט ותרבות

מנהל כספים)הכנסות וגזברות(31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםהעברת תשלום שכר דירה של גני ילדים לחברת ספיר עבודה שוטפת

משימות 3203
שוטפות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

הערכות לאפשרות להחלפת כבלים בבית ספיר עקב דרישות חדשות של תחזוקה שוטפת, תחזוקת שבר במבנים
כב"א לצורך קבלת רישוי עסקים

31.12.19יישום החלטות כיבוי אש עובדי עירייהקרית ספיר

משימות שכר 3204
וכ"א

פיתוח קהילה,  2,750 שכר אחזקה בית ספיר1098001111
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירתשלום משכורת עובדי בית ספירתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3205
וכ"א

פיתוח קהילה,  400 שעות נוספות1098001131
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירתשלום שעות נוספות עובדי מתחם בית ספירתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3206
וכ"א

פיתוח קהילה,  150 רכב1098001141
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירתשלום אחזקת רכב עובדי מתחם בית ספירתשלום אחזקת רכב

משימות שכר 3207
וכ"א

פיתוח קהילה,  124 בית ספיר זמניים1098001211
ספורט ותרבות

31.12.19ביצוע בהתאם לתקציב שהוקצה ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירתשלום שכר עובדים זמניים קריית ספירתשלום שכר שוטף

הטמעת מערכת CRM במרכז השירות ובצהרונים והמרכזים הקהילתיים שיפור יכולות המענה ללקוחCRMשיפור השירותמשימות אב3208
)אלי כהן, גלר, רייזל והירוקות והשכלת מבוגרים(

תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללישירות והסברה
עירייה

 30.06.19 עמידה ב - 90% בזמני תקן0-120

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3209
ספורט ותרבות

המשך הטמעת מודל הרישום האינטרנטי לחוגים תוך מענה 
אופטימלי ללקוחות

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.

נוער צעירים וקהילה, רשות 
הספורט

תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללי
עירייה

31.12.19 65% מהנרשמים מבצעים רישום דרך האינטרנט 0-120

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3210
ספורט ותרבות

המשך הטמעת מודל הרישום האינטרנטי לחוגים תוך מענה 
אופטימלי ללקוחות

תמיכה ברישום ומידע של חוגי רשות הספורט, אגף נוער צעירים וקהילה. 
ריכוז חוזי שכירויות של רשות ספורט ואגף נוער צעירים וקהילה

נוער צעירים וקהילה, רשות 
הספורט

תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללי
עירייה

31.12.19 ריכוז של כ-80 חוזים, הכנסות של מיליון ₪ לשנה. 0-120

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3211
ספורט ותרבות

תושבים כללי, עובדי מרחב עירוני- כללירישום משתתפים באמצעות האינטרנט מידע ורישום למפעלי הקיץ 
עירייה

נתוני קיץ 2018 - 3,462 נרשמים, הכנסות של כ-1.5 מיליון ₪ 30.06.19  כ - 90% נרשמו באמצעות המע' האינטרנטית 0-120

שיתופי פעולה משימות אב3212
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

תמיכה על פי דרישה בפעילויות במרכזי הנוער והקהילה - מרכזי פנאי שיתופי פעולה עם גורמי פנים
יחד, ארטקיימא, קהילתי בירוקות

נוער צעירים וקהילה, עובדי 
עירייה

מרחב עירוני- כללי, 
שכונות

כ-1,430 נרשמים ברישום מוקדם. תשלום באשראי במרכז עובדי עירייה
השירות

31.12.19

מרכזי שירות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

שיתופי פעולה משימות אב3213
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

תמיכה על פי דרישה בפעילות של הרשות העירונית למלחמה בסמים שיתופי פעולה עם גורמי פנים
ואלכוהול, מרכז הורים עירוני, בית המתנדב, רווחה וערים בריאות

כלל העירייה , הרשות החדשה 
למניעת אלימות,סמים ואלכוהול, 

שח"ק, הנדסה

עידוד תשלום מראש באשראי דרך מרכז השירות. פוחתת עובדי עירייהמרחב עירוני- כללי
התעסוקה במזומן במרכזים השונים

31.12.19

משימות 3214
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19 שמירה על אחוז מענה שנתי של 90% 18-40עובדי עירייהשירות והסברהמעקב שוטף אחר ביצועי מוקד. ממוצע שיחות נכנסות - 1500 בחודששיפור אחוזי המענה

משימות 3215
שוטפות

חיזוק האיתנות 
הפיננסית

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 חייבים בחברה העירונית - 35 אנשים בחוב של 17,000 ₪. עובדי עירייהטיפול שוטף בלקוחות חייביםהגדלת הכנסות
חייבים בעירייה כ-170 איש בחוב של כ-40,000 ₪. 

31.12.19

משימות 3216
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

19.08.19 כ - 1700 ילדים ברישום מוקדם, כ- 90% ברישום אינטרנטי הוריםחינוךהרשמה מוקדמת צהרונים הגדלת הכנסות

משימות שכר 3217
וכ"א

פיתוח קהילה,  200 זמניים1813600210
ספורט ותרבות

31.12.19תשלום תואם תקציבעובדי עירייהתשלום שכר עובדי מרכז שירותתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3218
וכ"א

העצמת עובדים 
ופיתוח מנהלים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

השתלמויות מקצועיות לנציגים במרכז השירות, מול אגף שירות עובדי עירייההשתלמויות לעובדי מרכז השירותהשתלמויות עובדים
וקהילה. תבנה מערכת השתלמויות שנתית.

31.12.19

פיתוח קהילה, קידום החינוך 128 סל תרבות1826000781משימות אב3219
ספורט ותרבות

קיום מופעי סל תרבותיום  לכיתות א-ב לבתי ספר יסודיים 
באולמות קריית ספיר: היכל, אודיטוריום, אולם ספורט

מתוקצב ומשולם ע"י המדינה 30.06.19 3-4 מופעים 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספרקיום 3-4 מופעים והצגות לכל שכבת יסודי - בהיכל ובאודיטוריום

פיתוח קהילה, קידום החינוך 400 סל תרבות1826000781משימות אב3220
ספורט ותרבות

קיום מופעי סל תרבות  לכיתות ג-ו' באולמות קריית ספיר: היכל, 
אודיטוריום, אולם ספורט

 התקציב מבוסס על חישוב של מס' תלמידים ותשלומי הורים  30.06.19 3-4 מופעים 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספרקיום 3-4 מופעים והצגות לכל שכבת יסודי - בהיכל ובאודיטוריום
לסל תרבות 

תקציב אגף משימות אב3221
החינוך+אגף תרבות

פיתוח קהילה, קידום החינוך 200 
ספורט ותרבות

העמקת היכרות ילדי כיתות א-ד' לתחום המוסיקה הקלאסית-
תוכנית מוסיקאלית חדשה בביצוע תזמורת כפר סבא סולני 

ישראל

שנת תשע"ט: כל תלמידי כיתות א-ד' יחשפו לתוכנית חדשה שנכתבה 
במיוחד לתלמידי העיר. כל ילד יקבל שיעורי הכנה ע"י המורה למוסיקה, 

מפגש קאמרי בתוך בית הספר וקונצרט תזמורתי מלא בהיכל התרבות

כל ילד יקבל שיעורי הכנה ע"י המורה למוסיקה, מפגש קאמרי 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספר
בתוך בית הספר וקונצרט תזמורתי מלא בהיכל התרבות

התקציב נכלל בתוך שורות1+2 30.06.19 

פיתוח קהילה, קידום החינוך 57 סל תרבות1826000781משימות אב3222
ספורט ותרבות

העמקת היכרות ילדי כיתות א, ג, ה' לתחום האמנות הפלסטית-
ביקור של כל תלמידי כיתות א,ג,ה, בגלריה העירונית, מפגש 

בתערוכה וסדנת עבודה

התקציב נכלל בתוך שורות1+2 30.06.19 אחת לשנה 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספרביקור שכבות א', ג, ה' בגלריה העירונית במסגרת הסל

פיתוח קהילה, קידום החינוךסל תרבות1826000781משימות אב3223
ספורט ותרבות

העמקת היכרות בתחום המחול-מפגשים בתוך בתי ספר 
היסודיים ובהיכל התרבות בתחום המחול

התקציב נכלל בתוך שורות1+2 30.06.19 אחת לשנה 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספר בשנה זו יחשפו כל התלמידים למפגש אחד לפחות בתחום המחול

פיתוח קהילה, קידום החינוך 100 סל תרבות1826000781משימות אב3224
ספורט ותרבות

העשרת ילדי גני טרום-טרום וטרום חובה בתחומי אמנות שונים 
בתוך מתחמי הגנים

 30.06.19 קיום 3  מופעים בגנים  0-3, 3-6ילדים, הגיל הרךמרחב עירוני- כלליחינוך, גני ילדים גני טרום-טרום וטרום חובה : קיום 3  מופעים בגנים  

פיתוח קהילה, קידום החינוך 100 סל תרבות1826000781משימות אב3225
ספורט ותרבות

העשרת ילדי גני החובה בתחומי האמנות השונים בתוך הגנים 
וחשיפה להצגה בהיכל התרבות

 30.06.19 קיום 2 מופעים בגנים ומופע אחד בהיכל3-6ילדיםהיכל התרבותחינוך, גני ילדים גני  חובה : קיום 2 מופעים בגנים ומופע אחד בהיכל

פיתוח קהילה, קידום החינוך 70 גני יול"א משימות אב3226
ספורט ותרבות

העשרה מוזיקלית-תוכנית מוסיקאלית לילדי גני יול"א של אגף 
תרבות והחברה לתרבות הפנאי

כל תלמיד בגני החובה 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

 30.06.19 יישום המשימה 3-6ילדיםהיכל התרבותחינוך, גני ילדים

פיתוח קהילה, קידום החינוך 300 גני יול"א משימות אב3227
ספורט ותרבות

תוכנית העשרה לקיץ-יולי שמח - 6-7 מפגשים ומופעים בתחומי 
התרבות השונים לטובת העשרת חודש יולי בגני הילדים

כל תלמיד יקבל 6-7 מפגשים בתחומים מגוונים: תיאטרון, מוסיקה, מחול, 
היסטוריה, מדעים, קיימות, תזונה, אמנות ועוד 

30.07.19כל תלמיד יקבל 6-7 מפגשים בתחומים מגוונים: 6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספר

סל תרבות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

צהרוני החברה לתרבות משימות אב3228
הפנאי

פיתוח קהילה, קידום החינוך 247 
ספורט ותרבות

תוכנית העשרת לצהרוני בתי הספר-יציאה ל-1-2 הצגות 
איכותיות ויוקרתיות בהיכל התרבות

 30.06.19 2- קונצרטים קאמריים בגן.6-12ילדיםהיכל התרבותחינוך, בתי ספרכל תלמיד יצא ל - 2 מופעים/הצגות בהיכל התרבות

פיתוח קהילה, קידום החינוך 520 החברה לתרבות הפנאימשימות אב3229
ספורט ותרבות

פסטיבל שירי משוררים לגדולים ולקטנים-הפקת פסטיבל שירי 
משוררים שיכלול 3 ימים של מופעים בתחומי השירה, הזמר 

והספרות למגוון רחב של אוכלוסיות

 3-6.04.19אחת לשנה 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כלליהפקת פסטיבל שבחלקו יהיו הפקות מקור עצמיות וחלקו מופעים קנויים

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3230
ספורט ותרבות

קיום מופעים לכל שכבת גיל בחטיבות ביניים בהיכל וחלק קטן קיום מופעי סל תרבות לחטיבות ביניים 
באודיטוריום

היכל התרבות, קרית חינוך, בתי ספר
ספיר

מבצעים עצמאית- תשלום של בתי הספר ישירות לתיאטרונים 30.06.19 אחת לשנה 12-18ילדים

פיתוח קהילה, קידום החינוךמשימות אב3231
ספורט ותרבות

היכל התרבות, קרית חינוך, בתי ספרקיום מופעים לכל שכבת גיל בתיכונים בהיכל וחלק קטן באודיטוריוםקיום מופעי סל תרבות לתיכונים
ספיר

מבצעים עצמאית- תשלום של בתי הספר ישירות לתיאטרונים 30.06.19 אחת לשנה 12-18נוער

פיתוח קהילה, קידום החינוך 5 סל תרבות1826000781משימות אב3232
ספורט ותרבות

קיום מפגשי מורים בתחומי אמנות שונים במהלך שנת הלימודים 
ותחילת תשע"ט על מנת להכיר להם תחומי תרבות שונים ואת 

השפה בה מדבר אותו תחום

 30.06.19 יישום המשימה לאורך השנה לפחות 2 מפגשים12-18, 6-12ילדים, נוערהיכל התרבותחינוך, בתי ספרהמפגשים יהיו בשיתוף עם סל תרבות ארצי ובהנחייתו

משימות שכר 3233
וכ"א

פיתוח קהילה,  170 סל תרבות ניהול 1826000750
ספורט ותרבות

 30.06.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה מנהל כספים תשלום שכר עובדי מחלקת סל תרבות תשלום שכר שוטף

משימות שכר 3234
וכ"א

פיתוח קהילה,  54 זמניים1826200210
ספורט ותרבות

 30.06.19 100% עמידה בתקציב ללא חריגה מנהל כספיםשלום שכר עובדים זמניים תשלום שכר שוטף

בנייה ושמירה על אוסף עדכני, איכותי ומקצועי לצורך יצירת ניהול ידע בארגוןשיפור השירות 100 רכישת ספרים1823000930משימות אב3235
סביבת מידע מובילה בקהילה 

 31.12.19  הרחבת האוסף העירוני בלפחות 3,000 ספרים עובדי עירייהקרית ספירחינוך, תושביםרכישת ספרים

 31.12.19 הנגשת כ-400 ספרים דיגיטליים ומוקלטים לקהל הקוראיםעובדי עירייהקרית ספיררכישת ספרים דיגיטליים לOverdriveבניית אוסף של ספרים דיגיטליים וספרי אודיוניהול ידע בארגוןשיפור השירות 25 רכישת ספרים1823000930משימות אב3236
פיתוח קהילה, שיפור השירותרכישת ספרים1823000930משימות אב3237

ספורט ותרבות
 נוער צעירים וקהילה)מרכזי נוער( החברה לתרבות ופנאי  31.12.19 ממוצע של כ- 200 מנויים חדשים בשנה בכל מוקד0-120תושבים כלליקרית ספירנוער צעירים וקהילההפעלת ספריות ב - 5 מוקדים נוספים: קפלן, עציון, לזרוס, גלר, אלי כהןהנגשת הספרייה לציבור הרחב

)מרכזי תרבות(. ותקציב משרד התרבות 
פיתוח קהילה, שיפור השירותרכישת ספרים1823000930משימות אב3238

ספורט ותרבות
ממוצע של כ- 100 מנויים חדשים בשנה בכל מוקד. כ- 650 0-120תושבים כלליבתי ספר, שכונותבתי ספרהפעלת ספריות במבני בתי הספר בשכונה הירוקההנגשת הספרייה לציבור הרחב

מינויים. שואפים שהספריות בשכונה 80 יקבלו הכרה של 
משרד התרבות לצורך קבלת תמיכה

 חינוך)מנהלות בתי הספר ש"י עגנון ורחל המשוררת(, החברה  31.12.19 
לתרבות ופנאי 

כריכת ספרים וציוד 1823000720משימות אב3239
ייעודי לספרייה

בנייה ושמירה על אוסף עדכני, איכותי ומקצועי, עיטוף כתוביות שיפור השירות 14 
וצרכים ספרניים

גורם חיצוני)בני שירות לאומי בעלי צרכים מיוחדים( 31.12.19 ספרים כרוכים, תצוגות ומיגון של לפחות 25% מהאוסף18-40אנשים עם מוגבלותקרית ספירכריכת ספרים

העצמת עובדים תקציב משרד התרבותמשימות אב3240
ופיתוח מנהלים

שמירה על רמת ידע, עדכניות וחדשנות בתחום הספרנות 
והספריות בקרב הספרנים

השתתפות של כל הספרנים בלפחות כנס / יום עיון אחד עובדי עירייהקרית ספיראחרהשתלמויות מקצועיות, ימי עיון וכנסים
במהלך השנה

 גורם חיצוני )מרכז השלטון המקומי, אגוד מנהלי הספריות,  31.12.19 
משרד התרבות, מכללת דוד ילין, "הפנקס", מרכז הספר 

והספריות( 
פיתוח קהילה, שיפור השירות 15 מחשב1823000570משימות אב3241

ספורט ותרבות
 גורם חיצוני )בתי התוכנה השונים(  31.12.19 יישום בהתאם לתכנית הסיפרייה לאורך השנה עובדי עירייהקרית ספיראחר, עסקיםתחזוקת קטלוג הספרייה ותוכנות נלוותהנגשת הספרייה לציבור הרחב

פיתוח קהילה, שיפור השירותמחשב1823000570משימות אב3242
ספורט ותרבות

תחזוקה של הקטלוג באינטרנט לביצוע פעולות למינויים )הארכת הנגשת הספרייה לציבור הרחב
השאלה והזמנת כותרים(

 גורם חיצוני )עלי כותרים - בית התוכנה(  31.12.19 כ- 1,000 מנויים ישתמשו באפשרות לביצוע פעולות באינטרנטעובדי עירייהקרית ספיראחר, עסקים

פיתוח קהילה, שיפור השירותרכישת ספרים1823000930משימות אב3243
ספורט ותרבות

 חינוך, גורם חיצוני )מוזיאון עירוני ,ספרייה(  31.12.19 חלוקת כ-  1700 ספרים לילדי כיתות א' כשי מראש העיר6-12ילדיםבתי ספרחינוךפרויקט כיתות א'- ספר לכל תלמידעידוד הרגלי  הקריאה והגדלת מספר המינויים

ספריות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירות 30 הוצאות אחרות1823000780משימות אב3244
ספורט ותרבות

 חינוך, גורם חיצוני )מוזיאון עירוני ,ספרייה(  31.12.19 20 גנים בתשע"ח, כ- 600 ילדים3-6ילדיםמרחב עירוני- כלליחינוך, גני ילדיםביקורי גנים בספריית הילדיםעידוד הרגלי  הקריאה והגדלת מספר המינויים

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3245
ספורט ותרבות

חיזוק הקשר בין גני הילדים, בתי הספר ומוסדות נוספים 
הסמוכים למרכזים ובין ספריות הסניפים. כולל אחריות על יישום 

פעילויות לעידוד הקריאה לכיתות א', גני ילדים ותלמידי בית 
הספר

חינוך, גני ילדים, בתי ספר, נוער  אירוח גני ילדים ובתי ספר בספריית הסניף בתשע"ח
צעירים וקהילה

 אירוח 5 גני ילדים בסניפים, כ- 150 ילדים או פעילות מתמשכת 3-6, 6-12ילדיםמרחב עירוני- כללי
של לפחות שלושה מפגשים לכל גן ילדים

 חינוך, נוער צעירים וקהילה)בתי נוער(החברה לתרבות  31.12.19 
ופנאי)בתי התרבות( 

פיתוח קהילה, שיפור השירותהוצאות אחרות1823000780משימות אב3246
ספורט ותרבות

 חינוך  31.12.19  כ- 10 ילדים עם צרכים מיוחדים 12-18נוערבתי ספרחינוךפעילות כיתה תקשורתית  בחופשת פסח והחופש הגדולעידוד הרגלי  הקריאה והגדלת מספר המינויים

פיתוח קהילה, שיפור השירותהוצאות אחרות1823000780משימות אב3247
ספורט ותרבות

 החברה לתרבות הפנאי )מעונות יום(  31.12.19 4 מפגשים0-3הגיל הרךמרחב עירוני- כלליאחרפעילות מעון ספיר של ילדות בכפר לאורך השנהעידוד הרגלי  הקריאה והגדלת מספר המינויים

פיתוח קהילה, שיפור השירות 10 כלים מכשירים וציוד1823000740משימות אב3248
ספורט ותרבות

 31.12.19 מיגון 15,000 ספריםעובדי עירייהמרחב עירוני- כללימתן שירות יעיל ומתקדם באמצעות מיגון ספריםמתן שירות יעיל ומתקדם

פיתוח קהילה, שיפור השירות 5 כלים מכשירים וציוד1823000740משימות אב3249
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים באמצעות העשרת חיי התרבות והפנאי 
הפעלת משחקייה בכל יום 

 31.12.19 כ- 30 ילדים בממוצע מידי יום0-3, 18-40הגיל הרך, הוריםקרית ספירחינוך, שח"ק

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3250
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות 96 
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים באמצעות קיום העשרת חיי התרבות והפנאי 
4 שעות סיפור בחודש בספריה המרכזית

 31.12.19 השתתפות של כ- 30 ילדים בכל שעת סיפור3-6, 6-12ילדיםקרית ספירחינוך, שח"ק

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3251
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים - שעות סיפור העשרת חיי התרבות והפנאי 
לילדים עם מוגבלויות

 שח"ק, גורם חיצוני)קבוצת הורים לילדים בחינוך המיוחד(  31.12.19 3 מפגשים, השתתפות של כ- 10 ילדים בכל שעת סיפור3-6, 6-12אנשים עם מוגבלותמרחב עירוני- כללישח"ק, חינוך

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3252
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים - שעות סיפור העשרת חיי התרבות והפנאי 
דו לשוניות, שעות סיפור לילדים עולים חדשים

השתתפות של כ- 30 10- ילדים בכל שעת סיפור. 8 מפגשים 3-6, 6-12עולים חדשיםקרית ספירקליטת עליה
לעולים חדשים 2+ מפגשים דו- לשוניים

  קליטה ועלייה  31.12.19 

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3253
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים - קיום שעות העשרת חיי התרבות והפנאי 
סיפור אחת לחודש בסניפים 

0-3, 18-40, הגיל הרך, הוריםקרית ספירחינוך, נוער צעירים וקהילה
3-6

 5 מפגשים בחמישה סניפים, השתתפות של כ- 25 ילדים בכל 
מפגש 

 חינוך, נוער צעירים וקהילה)בתי נוער(החברה לתרבות  31.12.19 
ופנאי)בתי התרבות( 

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3254
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים - קיום 5 חוגים העשרת חיי התרבות והפנאי 
לילדים

 31.12.19 השתתפות של כ- 15 ילדים בכל חוג3-6, 6-12ילדיםקרית ספירחינוך, נוער צעירים וקהילה

              ערבי ספרות 1823000781משימות אב3255
ומשרד התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 31.12.19 כ- 4 השקות ו-40 משתתפים באירועי השקה0-120תושבים כלליקרית ספירקיום אירועי השקות ספרים מאפשרת לספרייה להוות מרכז תרבותהספרייה כמרכז תרבות

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3256
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 החברה לתרבות ופנאי, קיימות וחדשנות,גורם חיצוני)משרד  31.12.19 אירועי תרבות לשבוע הספר0-120תושבים כלליקרית ספירקיימות וחדשנותישראל קוראת - אירועי שבוע עידוד הקריאההספרייה כמרכז תרבות
התרבות( 

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3257
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 מחלקת מינויים  31.12.19 כ- 300 משתתפים בכל הרצאה, 8 מפגשים0-120תושבים כלליקרית ספיראחרסדרת הרצאות באודיטוריום מנהיגים שעשו הסטוריההספרייה כמרכז תרבות

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3258
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

קיום אירועי תרבות באודיטוריום- סדרת "כוחה של המילה בספרות הספרייה כמרכז תרבות
ובמוסיקה" וסדרת קולנוע

 החברה לתרבות ופנאי)מחלקת מינויים(  31.12.19 השתתפות של כ- 250 איש בכל אירוע, 3 אירועים0-120תושבים כלליקרית ספיראחר

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3259
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

קיום אירועי תרבות בספרייה המרכזית - מפגשי סופרים, מפגשים על הספרייה כמרכז תרבות
סופרים ומשוררים והרצאות העשרה

 31.12.19 2 אירועים, השתתפות של כ 50 איש בכל אירוע0-120תושבים כלליקרית ספיר

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3260
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 גורם חיצוני )מכון גתה, ועדת תערוכות עירונית, בית רייזל,  31.12.19 הצגת 4 תערוכות בשנה0-120תושבים כלליקרית ספירחינוךתערוכות בספרייה המרכזית והילדיםהספרייה כמרכז תרבות
עמותת סביון, ג'ויינט ישראל( 

ערבי ספרות ומשרד 1823000781משימות אב3261
התרבות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

יציאת הספרייה למרחבים הציבוריים-שעת סיפור בגינות הציבוריות יציאת הספרייה למרחבים הציבוריים
בשת"פ עם מחלקת הנוער

 חינוך, נוער צעירים וקהילה,החברה לתרבות ופנאי  31.12.19 כ- 13 שעות סיפור, וכ- 50 משתתפים בכל שעת סיפור0-120תושבים כלליגנים ציבורייםנוער צעירים וקהילה, חינוך

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות



481עיריית כפר סבא 2019ספר תכנית עבודה  480

 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3262
ספורט ותרבות

סניפי הספרייה כמרכזי תרבות לעידוד קריאה-תצוגות ספרים מתחלפות אחריות מקצועית בסניפי הספרייה
מידי חודש על פי נושאים

 חינוך, נוער צעירים וקהילה,החברה לתרבות ופנאי  31.12.19  כ- 5 תצוגות בכל סניף 0-120תושבים כללימרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה, חינוך

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3263
ספורט ותרבות

יצירת מקום למידה ומתן שירותי יעוץ באמצעות מתן מענה לסטודנטים שמירה על פעילות הספרייה 
ולתלמידים באמצעות ספרים ועמדות מחשב

6-12, 12-18, ילדים, נוער, צעיריםמרחב עירוני- כללינוער צעירים וקהילה
18-40

 31.12.19 כ- 50 סטודנטים משתמשים בשירות ביום

משימות שכר 3264
וכ"א

 31.12.19 יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום שכר עובדי מחלקת ספריותתשלום שכר שוטף 1,880 משכורת1823000110

משימות שכר 3265
וכ"א

 31.12.19 יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום שעות נוספות עובדי מחלקת ספריותתשלום שכר שוטף 20 שעות נוספות1823000130

משימות שכר 3266
וכ"א

               אחזקת רכב 1823000140
עובדים

 31.12.19 יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום אחזקת רכב עובדי מחלקת ספריותתשלום אחזקת רכב 40 

משימות שכר 3267
וכ"א

 31.12.19 יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהעובדי עירייהקרית ספירמנהל כספיםתשלום שכר עובדים זמנייםתשלום שכר שוטף 45 זמניים1823000210

משימות שכר 3268
וכ"א

 31.12.19 יישום בהתאם לתקציב ללא חריגהקרית ספירמנהל כספיםהשתתפות באחזקה שוטפת של מתחם קריית ספירתשלום שכר שוטף 300 אחזקת בית ספיר1823000799

פיתוח קהילה, שיפור השירות 30 ערי תאום1754000780משימות אב3269
ספורט ותרבות

הפקת חומר תדמיתי לצורך ביסוס והעמקת הקשרים עם ערי 
התאום בעולם

תרגום חומרים לשפות ערי תאום, דברי דואר, הדפסת חוברות תדמית, 
רכישת תשורות למשלחות יוצאות ונכנסות

יעודכן לאחר הבחירות31.12.19יישום לאורך השנה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללישירות והסברה

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3270
ספורט ותרבות

יצירת קשרים חדשים   עם ערי תאום בתחום האומנות, תרבות, 
ספורט ונוער

משלחת רצים בהובלת מחלקת הספורט יצאה לויסבאדן בסוכות 2018. 
ב-2019 משלחת מויסבאדן אמורה להתארח בכפר-סבא

נבחנת שותפות בין מרכז לצעירים וצעירים בערי התאום כמו 31.12.19 אחת בשנה 18-40עובדי עירייה, נוערמרחב עירוני- כללירשות הספורט
גם אנשי מקצוע-עו"סים ופסיכולוגים מומחים בטיפול בניצולי 

שואה ודור שני עם קולגות בויסבאדן. לקראת 2019
פיתוח קהילה, שיפור השירות 50 ערי תאום1754000780משימות אב3271

ספורט ותרבות
 כפר-סבא זכתה מבין מאות ערי תאום  בתחרות שיתופי 31.12.19 אחת לשנה  עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאירוח משלחות מקצועיות/דיפלומטיות מג'ינאןחיזוק הקשר עם העיר התאומה  ג'ינאן

פעולה עם ערי תאום בחבל שדונג. הטכס יתקיים בנוב' בג'נאן-
ראש העיר מוזמן 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3272
ספורט ותרבות

 31.12.19  סיור בעיר עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאירוח משלחת תושבים מויסבאדן גרמניה  אירוח משלחות בעיר 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3273
ספורט ותרבות

 המשלחת לנה במלון השרון בהרצליה  31.12.19  סיור בעיר עובדי עירייהמרחב עירוני- כלליאירוח משלחת אוונגליסטים ממולהיים אירוח משלחות בעיר 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3274
ספורט ותרבות

 יש לגייס ראש משלחת לדלפט  31.12.19  רמת שביעות רצון גבוהה עובדי עירייהמרחב עירוני- כללישח"קמשלחת תושבים לדלפט משלחות יוצאות 

שיתופי פעולה משימות אב3275
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

שת"פ בפעילות ואירועים קהילתיים עם הרשות העירונית לבטיחות הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים
בדרכים

31.12.19קיום 5 שיתופי פעולה באירועים ופעילות עד סוף השנהעובדי עירייהשכונותבטחון, חירום ובטיחות

שיתופי פעולה משימות אב3276
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

חינוך, הרשות החדשה למניעת פיתוח שירותים קהילתיים להורים הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים
אלימות,סמים ואלכוהול

קיום 3 פעילויות משותפות עד סוף השנה. תחילת פעילות עובדי עירייהשכונות
בספטמבר

 31.12.19 

ערי תאום

פנאי וקהילה + ירוקות

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3277
ספורט ותרבות

קיום 2 אירועים קהילתיים בשילוב בתי ספר שמתפקדים כמרכזים ארועי פנאי והעשרה בשכונות הירוקות
קהילתייים

31.12.19 2,500 משתתפים )שנתי( עובדי עירייהשכונותבתי ספר, חינוך

קידום נושא משימות אב3278
הקיימות

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

קיום 5 אירועים עירוניים  31.12.19 קיום 5 אירועים עירוניים עובדי עירייהשכונותקיימות וחדשנותקידום תחום הקיימותהפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים

שיתופי פעולה משימות אב3279
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

יצירת מעורבות של בני הנוער בפעילות הקהילתית בשכונות עובדי עירייהשכונותנוער צעירים וקהילהשת"פ עם אגף נוער צעירים וקהילהפעילות במרכזים קהילתיים שכונות ירוקות
הירוקות

 31.12.19 

פיתוח קהילה, שיפור השירותמשימות אב3280
ספורט ותרבות

הובלת תהליכים דינאמיים של פיתוח מול ועדי השכונה וגורמים שיתוף ציבור בתחום הקהילה בשכונות הירוקות
רלוונטיים אחרים

31.12.19קיום פגישות שוטפות ומענה על צרכים בזמן אמתעובדי עירייהשכונות

פיתוח קהילה, חדשנות ויזמותמשימות אב3281
ספורט ותרבות

להוות אינטגרטור בתחום של פיתוח יוזמות המשלבות פעילות קהילתית פיתוח יוזמות עם הקהילה  - שת"פ עם הקהילה לטובת תושביה 
חוויתית ותרבותית במדרחוב ירושלים 

קיום מגוון פעילויות לאורך השנה בשיתוף עסקים פרטיים,ועד עובדי עירייהשכונותכלל העירייה 
היישוב ,מרכז ספיר )מוזיאון/קונסרבטוריון/סיפריה עירונית(

 פעילות חפש את המטמון במדרחוב ירושלים בשיתוף 31.12.19
המוזיאון, אמא אבא מספרים שעית סיפור,מדרחוב מנגן אחת 

לחודש  
משימות 3282

שוטפות
פיתוח קהילה, שיפור השירות

ספורט ותרבות
62-80, הגיל השלישישכונותחברות במועדון גימלאיםפנאי והעשרה בשכונות הירוקות -הפעלת מועדונים

80-120
 170 משתתפים 31.12.19 170 משתתפים 

משימות 3283
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

בתי ספר כמוקדים קהילתיים -פיתוח וביסוס מוקד קהילתי חדש 
בבי"ס דבורה עומר

 יצירת שפה תדמיתית ושיווקית אחידה  30.06.19  יצירת שפה תדמיתית ושיווקית אחידה עובדי עירייהשכונותמיתוג ומיצוב פעילות פנאי יחד 

משימות 3284
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

31.12.19 בניית תהליך ויישומו עובדי עירייהשכונותחינוךהתנעת תהליך הכרה של ספריית ש"י עגנון במשרד התרבותפנאי והעשרה בשכונות הירוקות -הפעלת ספריה 

משימות 3285
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

חוגים לגיל רך ובתי הספר היסודיים: שפות, מחשבים, וטרינרים צעירים, פנאי והעשרה בשכונות הירוקות - הפעלת חוגים
אלקטרוניקה, מחול

0-3, 3-6, הגיל הרך, ילדיםשכונותחינוך, בתי ספר
6-12

 כ- 1,000 ילדים בתשע"ח ושמירה על מס' נרשמים זהה 
בתשע"ט + 170 בחוגי מחול 

 כ- 1,000 ילדים בתשע"ח ושמירה על מס' נרשמים זהה 31.12.19
בתשע"ט + 170 בחוגי מחול 

משימות 3286
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

פנאי והעשרה בשכונות הירוקות - הפעלת חוגים לאוכלוסיה 
המבוגרת

62-80, הגיל השלישישכונותחוגים למבוגרים )הגיל ה- 3(, על פי בחירתם
80-120

 250 משתתפים לחודש )2750 שנתי( 31.12.19 250 משתתפים לחודש )2750 שנתי( 

משימות 3287
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 כ- 60 משתתפים בתשע"ח ו- 90 משתתפים בתשע"ט  30.06.19  כ- 60 משתתפים בתשע"ח ו- 90 משתתפים בתשע"ט 6-12, 12-18ילדים, נוערשכונותנוער צעירים וקהילהפעילות מדצ"ים בשכונות בשת"פ עם מח' נוערפעילות נוער בשכונות הירוקות

משימות 3288
שוטפות

שיפוץ, בינוי שיפור השירותמועדוני תרבות 81001
ותשתיות

 תכנון והתחלת בניה 31.12.19 תכנון והתחלת בניה עובדי עירייהשכונותנוער צעירים וקהילההקמת מועדון נוער בירוקות - תכנון והתחלת בניהפעילות נוער בשכונות הירוקות

משימות 3289
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

700 משתתפים בצהרונים70031.12.19 משתתפים בצהרוניםעובדי עירייהשכונותפיקוח ותמיכה בעבודת הצהרונים והקייטנות )5 צהרונים( פנאי והעשרה בשכונות הירוקות -הפעלת צהרונים וקייטנות

משימות 3290
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת פעילות פנאי ביחד בבתי ספר בשכונות )אוסישקין, ברנר, 
בית הסטודנט, רייזל(

0-3, 3-6, הגיל הרך, ילדיםשכונותחינוך, בתי ספרסדנאות והפעלות לילדים )גיל רך-יסודי(
6-12

 16 הפעלות בחודש )3500 משתתפים שנתי(  30.06.19  16 הפעלות בחודש )3500 משתתפים שנתי( 

משימות 3291
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת פעילות פנאי ביחד בבתי ספר בשכונות )אוסישקין, ברנר, 
בית הסטודנט, רייזל(

18-40, צעירים, מבוגריםשכונותפעילויות צעירים )20-45(
40-62

 1 לחודש )440 משתתפים שנתי( 31.12.19 1 לחודש )440 משתתפים שנתי( 

משימות 3292
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת פעילות פנאי ביחד בבתי ספר בשכונות )אוסישקין, ברנר, 
בית הסטודנט, רייזל(

 5 אירועים )750 משתתפים שנתי( 31.12.19 5 אירועים )750 משתתפים שנתי( 0-120תושבים כללישכונותאירועים קהילתיים לציון חגים 

משימות 3293
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -  פיתוח וביסוס מוקד 
קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר

0-3, 3-6, הגיל הרך, ילדיםשכונותקיום 2 הפעלות בחודש לילדים
6-12

 כ- 60 משתתפים בממוצע 31.12.19 כ- 60 משתתפים בממוצע 

משימות 3294
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -  פיתוח וביסוס מוקד 
קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר

 כ- 5 אירועים קהילתיים. ממוצע של 200 משתתפים 31.12.19 כ- 5 אירועים קהילתיים. ממוצע של 200 משתתפים 0-120תושבים כללישכונותאירועים קהילתיים לציון חגים ואירועים

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות 3295
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -  פיתוח וביסוס מוקד 
קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר

אימוץ ופיתוח פרוייקט של שיעורי עזר לילדים באמצעות מתנדבים 
מהקהילה

 כ- 15 מתנדבים וכ- 30 משתתפים קבועים 31.12.19 כ- 15 מתנדבים וכ- 30 משתתפים קבועים 6-12ילדיםשכונותחינוך, בתי ספר, שח"ק

משימות 3296
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -  פיתוח וביסוס מוקד 
קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר

חוגים לגיל רך ובתי הספר היסודיים: שפות, מחשבים, וטרינרים צעירים, 
אלקטרוניקה, מחול

0-3, 3-6, הגיל הרך, ילדיםשכונות
6-12

 ברנר + דבורה עומר )260 משתתפים(  31.12.19  ברנר + דבורה עומר )260 משתתפים( 

משימות 3297
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -  פיתוח וביסוס מוקד 
קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר

 הטמעת שיטה שיווקית אחידה   30.09.19  הטמעת שיטה שיווקית אחידה  עובדי עירייהשכונותהטמעת תכנית שיווקית לחוגים 

משימות 3298
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

 אחת לשנה   30.09.19  אחת לשנה  עובדי עירייהשכונותתכנון אסטרטגי ושיתופיותקיום יום פעילות משותף לכלל עובדי היחידות העוסקות בקהילהפעילות פנים ארגונית משותפת

משימות 3299
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 פעילות אחת לשבועיים  30.04.19  פעילות אחת לשבועיים עובדי עירייהשכונותהקמת מועדון אמהות ותינוקות בפורמט של התנדבות בקהילהניהול פעילות פנאי והעשרה במועדונים בשכונות הירוקות

משימות 3300
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

62-80, הגיל השלישישכונותהקמת מערכת הרצאות בהתנדבות במועדון הגמלאיםניהול פעילות פנאי והעשרה במועדונים בשכונות הירוקות
80-120

יתחיל בספטמבר31.12.19יתחיל בספטמבר

משימות 3301
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -פנאי ביחד )אוסישקין, 
ברנר, בית הסטודנט, רייזל ודבורה עומר(

31.12.19אחת לחודש 3-6, 6-12ילדיםשכונותהקרנות סרטים לילדים פעם בחודש

משימות 3302
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -פנאי ביחד )אוסישקין, 
ברנר, בית הסטודנט, רייזל ודבורה עומר(

יתחיל באוקטובר31.12.19יתחיל באוקטובר3-6, 6-12ילדיםשכונותהקמת תכנית mindfullness לילדים

משימות 3303
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

הפעלת בתי הספר כמוקדים קהילתיים -פנאי ביחד )אוסישקין, 
ברנר, בית הסטודנט, רייזל ודבורה עומר(

31.12.19יישום על פי תכניתעובדי עירייהשכונותהטמעת מודל שיווקי לחוגים בתשע"ט

משימות 3304
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

18-40, צעירים, מבוגריםמרחב עירוני- כלליהקמת פרוייקט הרצאות בברים ברחבי העירפנאי והעשרה -יצירת קהילה 
40-62

31.12.19יישום על פי תכנית

משימות 3305
שוטפות

שיתופי פעולה 
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, 
ספורט ותרבות

  1,500 משתתפים 31.07.19  1,500 משתתפים 0-120תושבים כלליפארק עירוניקיום אירוע שיא בקיץ בפארק 80 עם מחלקת אירועיםהפעלת אירועי שיא בשכונות הירוקות

משימות 3306
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

ניהול לוגיסטי של הפעילות בשכונות הירוקות )תפעול הפעילות במרכזים ניהול שוטף של מגוון פעילות הקהילה בשכונות הירוקות
הקהילתיים ובמינהל הקהילתי-4 אבות בית ופיקוח על הניקיון(

 תפעול שוטף, ניקיון 31.12.19 פיקוח רציף לאורך השנה על תחום הניקיון ללא תלונות עובדי עירייהשכונות

משימות 3307
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תפעול סניף ספריה עירונית בש"י עגנון שנותנת מענה ספרני לגילאי גן תפעול ספרייה בשכונות הירוקות
חובה - יסודי )3 פעמים בשבוע(

 כ- 800 מנויים 31.12.19 כ- 800 מנויים 3-6, 6-12ילדיםשכונות

משימות 3308
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

תפעול סניף ספריה עירונית ברחל המשוררת שנותנת מענה ספרני תפעול ספרייה בשכונות הירוקות
לגילאי גן חובה - יסודי )פעמיים בשבוע(

 תפעול שוטף 31.12.19 תפעול מלא ומענה פעמיים בשבוע  3-6, 6-12ילדיםשכונות

משימות 3309
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

 יצירת שפה תדמיתית ושיווקית אחידה  30.06.19  יצירת שפה תדמיתית ושיווקית אחידה עובדי עירייהשכונותמיתוג ומיצוב פעילות פנאי יחד  פיתוח וביסוס מוקד קהילתי חדש בבי"ס דבורה עומר 

משימות שכר 3310
וכ"א

100%31.12.19 ניצול מלא של תקציב ללא חריגותעובדי עירייהשכונותשכר מינהלהתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3311
וכ"א

100%31.12.19 ניצול מלא של תקציב ללא חריגותעובדי עירייהשכונותשכר עובדיםתשלום שכר שוטף

משימות שכר 3312
וכ"א

100%31.12.19 ניצול מלא של תקציב ללא חריגותעובדי עירייהשכונותשכרתשלום שכר שוטף

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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 מספר 
משימה 

תקציב שם סעיף תקציביסעיף תקציביסוג משימה
)באלפים(

 תאריך יעד  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 
להשלמת המשימה 

 הערות 

משימות 3313
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

כיתות חדשות ותלמידים חדשים תוך שילובם בפעילות 6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספיראחרשיתוף פעולה עם קרן מרים רוזנטל וגיוס תרומותהוראת מוסיקה
השוטפת

תיפתח קבוצת שירה לחניכים ובן משפחה מלווה /פעיל 30.06.19 

משימות 3314
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

לימודי טרום כלי אורגניות, חליליות , כלי קשת, כלי נשיפה וכלי הקשה + לימוד נגינה בבתי ספר יסודיים
השתתפות בתזמורות בית ספריות + תל"נ גיטרה 

 30.06.19 17בתי ספר, כ- 950 תלמידים6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספר

משימות 3315
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

6-12, 12-18, ילדים, נוערקרית ספירגני ילדיםמוזיקה ותנועה בגני ילדים לימוד נגינה בגיל הרך
3-6

 צמיחה ב10% לעומת 2018 ל145 גנים ,4500 תלמידים 1250  30.06.19 שביעות רצון הגננות
שיעורים בחודש 

משימות 3316
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

לימודי נגינה ושירה פרטניים על כלים שונים. תזמורות כלי קשת, נשיפה, הוראת מוסיקה, שירה וגופי ביצוע 
ביג בנד, מקהלות, כולל מבוגרים, הרכבים. סכ''ה 23 גופי ביצוע

השתתפות של לפחות 80% מתלמידי אחה''צ המנגנים בכלי  30.06.19 השתתפות של 700 תלמידים  - שמירה על ההיקף הקיים 6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספר
תזמורתי או שרים

משימות 3317
שוטפות

פיתוח קהילה, שיפור השירות
ספורט ותרבות

שיתוף פעולה עם ארועי העיר - שת"פ הופעות נגינה שירה 
וריקוד

שיתוף תזמורות ,הרכבים קלאסיים ולהקות רוק פופ  סולנים ורקדנים 
בארועים  עירוניים

פנייה לקונסרבטוריון  כחודש בטרם הארוע תוך הבנה  30.06.19 נגינה מכבדת0-120תושבים כלליקרית ספירכלל העירייה 
שהמשתתפים הינם תלמידים ולא מופיעים בשכר 

משימות 3318
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

6-12, 12-18, ילדים, נוערקרית ספירבתי ספר, גני ילדיםהפעלת קבוצות ולימודים פרטניים ותזמורות הוראת מוסיקה ריקוד והשתתפות בתזמורות
3-6

נפתחה תזמורת עתודה של 15 נגנים לתזמורת המבוגרים של  30.06.19 המשך פעילות
ההורים

משימות 3319
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

יצוג העיר כ"ס ומדינית ישראל ע"י השתתפות גופי 
הקונסרבטוריון בפסטיבלים בינלאומיים בחו"ל

התזמורת הייצוגית/כלי קשת/ביג בנד/רוק פופ יקחו חלק בפסטיבל 
מוסיקה באירופה ובערים תאומות כ"ס

אחת לשנתיים מ1993 יוצאת התזמורת לסיבוב הופעות בחו"ל 30.08.19הופעות מכובדות ומייצגות0-120תושבים כלליקרית ספירכלל העירייה 
ולעיתים נכנסים לסבב גופים שונים של הקונסרבטוריון

משימות 3320
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך 300 כנס תזמורות נושפים1825200782
ספורט ותרבות

 30.06.19 קבלת משוב חיובי ומפרגן ממשרד החינוך. 15 הרכבים ותזמורות0-120תושבים כלליקרית ספירכלל העירייה השתתפות התזמורות וההרכבים בכנסים בכל רחבי הארץהשתתפות בכנסי תזמורות -חלון ראווה בקנה מידה ארצי

משימות 3321
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

הוראת מוסיקה, שירה ומחול -קונצרטים ומופעים אמצע וסוף 
שנה

הופעות אמצע וסוף שנה תוך קיום שיתופי פעולה בין התחומים השונים 
בקונסרבטוריון

להמשיך למלא אולמות בהורים מרוצים ולקיים שיתופי פעולה 0-120תושבים כלליקרית ספיר
בתחומים ובסוגות השונות 

מעל 150 קונצרטים כולל קונצרטי המורים 30.06.19 

משימות 3322
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

לימודי מחול קלאסי בשיטת   ה- וRAD  וסגנונות מחול שונים 
-השתתפות בהופעות מחול ברחבי העיר 

שיעורי מחול מגיל 4 ועד 18 בסגנונות מגוונים והפעלת שלוחות מחול 
במרכז גלר, בראשונים, לזרוס, בירוקות 60+80 

6-12, 12-18, ילדים, נוערקרית ספיר
3-6

לאור הביקוש חסר סטודיו לצורך הגדלת מספר הקבוצות   30.06.19 קבוצות מלאות בסך של כ-450 תלמידים ותלמידות

משימות 3323
שוטפות

תחרות פסנתרנים/ כלי 1825200780
נשיפה

פיתוח קהילה, קידום החינוך 180 
ספורט ותרבות

ארועים ארציים ובינלאומיים - קיום פסטיבל תזמורות וביג בנד, 
תחרות ארצית לנגני פסנתר

קיום אירועים חינוכיים ומקצועיים לטובת התקדמות התלמידים 
ולהפצתם לקהל הרחב בעיר ומחוצה לה

6-12, 12-18, ילדים, נוערקרית ספיר
3-6

הגדלת קהל גדול מרחבי הארץ לפסטיבל )לא רק מאיזור 
השרון(

כל הפעילויות בהפקת הקונסרבטוריון והחברה מתחילתם  30.06.19 
במסורת וללא הפסקה. פסטיבל 30, תחרות פסנתר מס' 7

משימות 3324
שוטפות

פיתוח קהילה, קידום החינוך
ספורט ותרבות

נמשיך בניקוי המחסנים בשאיפה לכלים תקינים בלבד 30.06.19 להגיע למצב שכל הכלים במצב תקיןעובדי עירייהקרית ספיררכש כלים שוטף+ שידרוג ואחזקת הקיימיםהוראת מוסיקה, שירה ומחול -רכש כלים

קונסרבטוריון

החברה העירונית לתרבות ופנאי ואגף התרבות
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חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
חברת מרכז קהילתי בכפר סבא על שם שושנה ופנחס ספיר בע"מ מקדמת תכניות חינוכיות -חברתיות לכלל תושבי העיר במגוון תחומים; סיוע לילדים 
ולנוער בסיכון, לימודים, קליטת העלייה ורווחת התושב, פיתוח מנהיגות צעירה, חוגי העשרה והעצמה, שילוב בין ילדים ונוער מהחינוך הרגיל לבין 

ילדים ונוער עם מוגבלויות, פיתוח מענים לנוער מהקהילה האתיופית והכשרת בני נוער למקצועות המחשב ותקשורת מחשבים.

החברה פועלת לרווחתם של תושבי כפר סבא בשאיפה להגיע לשיפור איכות חייהם, על מנת להבטיח תנאים שווים והזדמנויות לרכישת השכלה, 
מציאת עבודה וקידום אזרחות משמעותית ותרומה לקהילה.

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
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 מספר 
משימה 

סעיף סוג משימה
תקציבי

 תקציב שם סעיף תקציבי
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3325
ותרבות

אבני נגף תמיכה בתלמידים מתיכון רבין, המקיימים את פרויקט יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
"אבני נגף" – האנשים מאחורי האבנים, על מנת לזכור ולא לשכוח. 

מתקיים קשר עם בני נוער מגרמניה המבקרים בארץ, מסיירים ביד ושם 
ומתארחים בבתי התלמידים

חשיפת הנוער לזהות היהודית , תיכון רבין וגרמניה, גילאי  31.12.19 לפחות 30 משתתפים 12-18נוערבתי ספרחינוך
16-18

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3326
ותרבות

העלאת אחוז המתגייסים/ מתגייסות לשירות משמעותי בצבא 
לקידום חברה צודקת וטובה יותר על ידי עידוד יוזמה צעירה, 

הענקת כלים לשכלול מיומנויות והתנדבות עירונית

 "הכוכבים של דולב" -תוכנית תלת שנתית למנהיגות ומעורבות קהילתית 
שגובשה להנצחתו של סא"ל דולב קידר שנפל בצוק איתן

פעילויות חינוך ומורשת 31.12.19 לפחות 30 משתתפים 12-18נוערבתי ספרנוער צעירים וקהילה

שיתופי פעולה משימות אב3327
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 לפחות 30 משתתפים 12-18נוערבתי ספרנוער צעירים וקהילהתכנית "אחרי" לפני גיוס בשת"פ מצ"ביצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3328
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

תכנית "זינוק בעליה" בשיתוף עם מצ"ב - ליווי בני נוער אתיופים לפני העצמה, העשרה ועידוד נוער 
גיוס ובמהלך השירות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 80% מהמשתתפים בתכנית מתגייסים לשירות משמעותי12-18נוער, קהילה אתיופיתנוער צעירים וקהילה

פיתוח קהילה, ספורט משימות אב3329
ותרבות

 חוג בישול לילדים עם מוגבלויות לפיתוח מיומנויות תכנון והתארגנות, העצמה, העשרה ועידוד נוער 
תרגול מיומנויות מוטוריות, שיפור העצמאות, הבנת הוראות פשוטות 

ברצף, עבודה על מרכיבי מיון, הכרת שמות תואר ועבודה בקבוצה

נוער, אנשים עם שח"ק
מוגבלות

 ,12-18 ,6-12
18-40

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 

שיתופי פעולה משימות אב3330
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

 סיוע למועדון "יונה" להעצמת נוער אתיופי, המיועד לכ-70 בני נוער בני יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
הקהילה האתיופית מכתות ז' עד י"ב )13-18 לערך(

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 המשכיות ומתן מענה לכ70 בני נוער12-18נוער, קהילה אתיופיתנוער צעירים וקהילה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3331
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערנוער צעירים וקהילהתגבור מרכזי למידה במועדוני נוער באמצעות סטודנטיםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3332
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

נוער צעירים וקהילה, שירות תכנית נמ"ש בשת"פ מועצת נשים ומחלקת נועריצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
והסברה

12-18, -18נשים, נוער
40-62 ,40

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 2 קבוצות ב - 2 תיכונים. סה"כ כ - 30 נערות

שיתופי פעולה משימות אב3333
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 ערכים בספורט 12-18נועררשות הספורטהפעלת מרכז למידה במועדון בית"ריצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3334
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

בונים קהילה - תכנית בכל חטיבות הביניים לילדים עם צרכים מיוחדים יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
ולילדים "רגילים" בשת"פ המחלקה להתנדבות, נוער קיימות: תיפוף גוף,  

ג'אגלינג, אומנות לחימה, אילוף כלבים, מוזיקה, גינה אורגנית

נוער, אנשים עם בתי ספר, שכונותנוער צעירים וקהילה
מוגבלות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  30.06.19 עקביות והתמדה של התלמיד 0 נשירה 12-18

שיתופי פעולה משימות אב3335
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערנוער צעירים וקהילהתכנית נירים בשכונות בשת"פ נועריצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3336
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

תכנית "נט"ע"  - בנט"ע, בית אברהם, מועדון קפלן ומועדונית קדימה-יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
סאנדיסק.

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19  כ- 180 ילדים  12-18, 6-12נוער, ילדיםנוער צעירים וקהילה

שיתופי פעולה משימות אב3337
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 התנדבות12-18, 6-12נוער, ילדיםנוער צעירים וקהילההפעלת מעבדת מחשבים fixit בניהול הילדיםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3338
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קבוצת העצמה לנערות ע"ש שלי עמרמי בתשע"ח ותשע"ט בשת"פ עם יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
הנוער

העצמה, העשרה ועידוד נוער  30.06.19 השתתפות של כ- 20 נערות12-18נוער, נשיםנוער צעירים וקהילה

שיתופי פעולה משימות אב3339
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוער, אוכ' דתיתנוער צעירים וקהילהתמיכה בפעילות מועדון הנוער הדתייצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
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 מספר 
משימה 

סעיף סוג משימה
תקציבי

 תקציב שם סעיף תקציבי
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

שיתופי פעולה משימות אב3340
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

קיום הרצאות וסדנאות לבני נוער בנושאים שונים בשת"פ גורמים יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
מקצועיים בעירייה

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערנוער צעירים וקהילה

שיתופי פעולה משימות אב3341
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

תמיכה במוזיקה ובאומנות בעיר 28.02.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערחברה לתרבות ופנאיתמיכה בתחרות פנינה זלצמן או תחרות נושפיםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

פיתוח קהילה, ספורט משימות אב3342
ותרבות

תמיכה במוזיקה ובאומנות בעיר 31.01.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערחברה לתרבות ופנאיאנסמבל גלרון - תמיכה במקהלה יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3343
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

שירות והסברה, נוער צעירים תיאטרון קהילתי בשת"פ נוער, מועצת נשים וקליטת עליהיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
וקהילה, קליטת עליה

נוער, עולים חדשים, 
נשים

תמיכה במוזיקה ובאומנות בעיר 31.12.19 כ- 20 משתתפות12-18

שיתופי פעולה משימות אב3344
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

פעילויות חינוך והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו 31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18נוערנוער צעירים וקהילהליויי פעילויות תגלית מאוהיו בשת"פ הנועריצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

שיתופי פעולה משימות אב3345
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

גשר חינוכי-פיתוח קשר בין 6 בתי ספר ובין בתי ספר בקולומבוס יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
ו- 5 גני ילדים  לגני ילדים בקולומבוס, באמצעות שיחות סקייפ בחגי 
ישראל,שיתוף בעבודות לתלייה במוסד החינוכי. חילופי משלחות של 

מנהלים, מורות וגננות

פעילויות חינוך והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו,  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 12-18, 6-12נוער, ילדים, הוריםבתי ספר, גני ילדיםחינוך
במסגרת שותפות ביחד. )בתי ספר- ברנר, שילה, סורקיס, 

רמז, רחל המשוררת ויצחק שדה(, )גני ילדים- רקפת, ידידות 
ואשכול 3 גנים בירוקה(

שיתופי פעולה משימות אב3346
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

זוכרים ביחד - תוכנית עם תיכון יהודי בקולומבוס - כותבים עבודה על יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
חיילים כפר סבאים שנפלו במערכות ישראל תוך כדי יצירת קשר עם 

משפחות הנופלים

12-18, -18נוער, הוריםבתי ספר
40-62 ,40

פעילויות חינוך והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו,  30.06.19 יישום על פי תכנית החברה 
במסגרת שותפות ביחד. מתקיים בקולומבוס

חיזוק האיתנות משימות אב3347
הפיננסית

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

תרומות  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה גיוס תרומות לפעילויות ומיזמים עירונייםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים

חיזוק האיתנות משימות אב3348
הפיננסית

פעילויות חינוך והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו,  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה קיום קשר רציף עם תורמים ותורמים פוטנציאליםיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים
במסגרת שותפות ביחד

שיתופי פעולה משימות אב3349
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

12-18, -18נוער, הוריםבתי ספרחינוךחיבור מועצות נוער- כפר סבא קולמובוסחשיפת הנוער לזהות היהודית 
40-62 ,40

פעילויות חינוך והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו,  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 
במסגרת שותפות ביחד

פיתוח קהילה, ספורט משימות אב3350
ותרבות

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות היהודית באמצעות 
שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיר

משלחת קולינרית – בחודש יוני הגיעה לעיר משלחת של 10 שפים 
מקולומבוס שהתארחו בבתיהם של חובבי אוכל ובשלנים טובים בעיר

40-62, מבוגרים
62-80

פעילויות גישור וחיזוק הקשר  והעשרה עם קהילת  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 
קולומבוס אוהיו, במסגרת שותפות ביחד

שיתופי פעולה משימות אב3351
פנים ארגוניים

פיתוח קהילה, ספורט 
ותרבות

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות היהודית באמצעות 
שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיר

12-18, -18נוער, הוריםנוער צעירים וקהילהאירוח משלחות תגלית בעיר  לחיזוק הקשר בין צעירים מהארץ ומהגולה
40-62 ,40

פעילויות גישור וחיזוק הקשר  והעשרה עם קהילת  31.12.19 אירוח פעמיים בשנה, 50 צעירים מקולומבוס
קולומבוס אוהיו, במסגרת שותפות ביחד

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3352
ותרבות

חשיפת הקהילה בגולה ובארץ לזהות היהודית באמצעות 
שיתופי פעולה עם קהילת תושבי העיר

משלחת של 12 שחקניות מאמאנט כדורשת וקידום פעילויות גישור, 
חיזוק הקשר והעשרה עם קהילת קולומבוס אוהיו במסגרת שותפות 

ביחד

18-40, נשיםבתי ספרחינוך
40-62

פעילויות גישור וחיזוק הקשר  והעשרה עם קהילת  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 
קולומבוס אוהיו, במסגרת שותפות ביחד

תמיכה פיננסית בתחזוקת מבני קהילה בעיר לטובת תושבי כ"ס בכלל יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מעניםשיפור השירותמשימות אב3353
ואוכלוסיה מעוטת יכולת בפרט /שיפוץ /אחזקה /בניה /פינת חי בפארק

העצמה, העשרה ועידוד נוער  31.12.19 יישום על פי תכנית החברה 0-120תושבים כללי

31.12.19ביצוע על פי תקציב ללא חריגהתשלום שכר עובדים החברה הסוכנותיתתשלום שכר שוטףמשימות שכר וכ"א3354
31.12.19ביצוע על פי תקציב ללא חריגהתשלום שעות נוספות עובדי החברה הסוכנותיתתשלום שכר שוטףמשימות שכר וכ"א3355
31.12.19ביצוע על פי תקציב ללא חריגהתשלום אחזקת רכב עובדי החברה הסוכנותיתתשלום אחזקת רכבמשימות שכר וכ"א3356
31.12.19ביצוע על פי תקציב ללא חריגהתשלום שכר דירה משרדי החברה הסוכנותיתיצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מעניםמשימות שכר וכ"א3357

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
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מוזיאון
 מספר 

משימה 
סעיף סוג משימה

תקציבי
 תקציב שם סעיף תקציבי

)באלפים( 
 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 180 משימות אב3358
ותרבות

31.12.19 מערכי הדרכה6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספרהפקת 5 מערכי הדרכה חדשים לבתי ספרשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 620 משימות אב3359
ותרבות

31.12.19לאורך כל השנה 6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספרביקורי תלמידי בתי הספר מכ"ס ובכללשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 45 משימות אב3360
ותרבות

קיום 10 תכניות מתמשכות בבתי הספר בתחומי הההיסטוריה שימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון
והארכיאולוגיה בכ"ס

1031.12.19 תכניות מתמשות 6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 42 משימות אב3361
ותרבות

31.12.19שני ביקורים עבור כל גן0-3הגיל הרךקרית ספירגני ילדיםבניית תכנים לשני ביקורים עבור כל גן פרויקט לימוד לגיל הרךשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 4 משימות אב3362
ותרבות

השתלמויות למורים ומדריכים בתחומי הספרות, היסטוריה ומדעים בדגש שימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון
לאתרים בכפר סבא

31.12.19אחת לשנה עובדי עירייהקרית ספירבתי ספר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 17 משימות אב3363
ותרבות

31.12.19יישום משימה0-120תושבים כלליקרית ספירהפקת שלב ב' - סיור שביל הראשונים. אפליקציהשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 39 משימות אב3364
ותרבות

31.12.19ישום לאורך כל השנה 0-120תושבים כלליקרית ספיראוצרות והפקת תערוכה חדשה אולם מתחלפותשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3365
ותרבות

31.12.19אחת לשנה בחנוכה0-120תושבים כלליקרית ספיראירוע חנוכה /סיור תחנות בשיתוף אגף תרבותשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 28 משימות אב3366
ותרבות

31.12.19ארבע כיתות יסודי6-12, 12-18ילדים, נוערקרית ספירבתי ספר, חינוךמחוננים - 4 כיתות יסודי, אופירה נבוןשימור המורשת העירונית באמצעות תכניות חינוכיות במוזיאון

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 3 משימות אב3367
ותרבות

שיתוף פעולה עם העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה- קיום 12 שילוב ערכי העבר בקהילה
הרצאות וכנס

1231.12.19 הרצאות בשנה +כנס0-120תושבים כלליקרית ספיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 50 סריקהמשימות אב3368
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירארכיון -המשך סריקה ומיפתוחארכיון העיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 5 מפתוחמשימות אב3369
ותרבות

31.12.19יישום משימה כמה שיותר עובדי עירייהקרית ספירשח"קקליטת מתנדבים חדשים לארכיוןארכיון העיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 45 משימות אב3370
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירחינוך, בתי ספרחינוכית- מול החטיבות. שימוש בפורטלארכיון העיר

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3371
ותרבות

31.12.19יישום משימה כמה שיותר עובדי עירייהקרית ספיראיסוף וקליטת חומרים וארכיונים אישיים מהציבור שילוב ערכי העבר בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוך 7 משימות אב3372
ותרבות

40-62, -62מבוגרים, הגיל השלישיקרית ספירקיום קורסים למבוגרים אחה"צשילוב ערכי העבר בקהילה
62-80 ,80

431.12.19 קורסים בשנה 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3373
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירביצוע ובדיקת תיקי תיעודשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3374
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירליווי שימור במבנים פרטייםשימור המורשת הבנויה

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
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 מספר 
משימה 

סעיף סוג משימה
תקציבי

 תקציב שם סעיף תקציבי
)באלפים( 

 הערות  תאריך יעד לביצוע  מדד הצלחה שנתי גילאים קהל יעד  מיקום  שותפים ובעלי עניין  משימה  מטרה  פרויקט עוגן  מטרות עיר 

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3375
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירליווי חוקרים ואנשי מקצוע בחומרים היסטורייםשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3376
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירריכוז ועדת שימורשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט קידום החינוךמשימות אב3377
ותרבות

31.12.19יישום משימה12-18, 6-12ילדים, נוערקרית ספירבתי ספרכיתות ז' בעיר- עבודות שורשיםשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3378
ותרבות

31.12.19יישום משימהקרית ספירמעבר הארכיון לאגרון 14שימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 500 גן ארכיאולוגי84001משימות אב3379
ותרבות

גן ארכיאולוגי - חישוף עתיקות מערכת המים בשיתוף רשות העתיקות. שימור המורשת הבנויה
שימור ושיחזור

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותגן ארכיאולוגי84001משימות אב3380
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירגן ארכיאולוגי- שלב ב' בשיתוף מורשת ממשלהשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3381
ותרבות

תקציב הנדסה31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירהנדסהתכנית השימור העירוניתשימור המורשת הבנויה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 35 משימות אב3382
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירבניית תכני ביקור עבור מושב גן חייםהובלת תכנית שימור עם אגף ההנדסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 100 משימות אב3383
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירהפקת תצוגה בבית הבאר הראשונההובלת תכנית שימור עם אגף ההנדסה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 40 משימות אב3384
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירהקמת עמדה חדשה בשביל הראשונים /משק האוצר שירות לאזרחי המורשת

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3385
ותרבות

מנא- מערכת אוספים משרד התרבות- המשך העלאת חומרים, צילום שילוב ערכי העבר בקהילה
פריטים, המרת סרטים

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספיר

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3386
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירשחזור חזית צלמניה קפלן דניאלשילוב ערכי העבר בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3387
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייההיכל התרבותתצוגת פסלים אהרן פריבר בהיכל התרבות- שילוט וטקסטיםשילוב ערכי העבר בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירות 800 גן מנשה84003משימות אב3388
ותרבות

31.12.19יישום משימה0-120תושבים כלליקרית ספיר גן מנשה - שימור ופעילויות שילוב ערכי העבר בקהילה

פיתוח קהילה, ספורט שיפור השירותמשימות אב3389
ותרבות

31.12.19יישום משימהעובדי עירייהקרית ספירחזות העיר,תחזוקה ותפעול תיק תיעוד גן המגינים שילוב ערכי העבר בקהילה

חברת המרכז הקהילתי ע"ש שושנה ופנחס ספיר
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