תכניות עבודה
2019
"הלומד על מנת ללמד  -מספיקים בידו ללמוד וללמד;
והלומד על מנת לעשות  -מספיקים בידו ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות"
(פרקי אבות ד׳ ,ו׳)
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שלום רב,
אנו שמחים להציג בפניכם ספר זה ,המאגד תחת יריעה אחת ,את כלל תכניות העבודה
השנתיות של אגפי העירייה השונים.
כעירייה שחרטה על דגלה את ערך השקיפות והנגשת המידע ,אני רואה בספר זה
חשיבות רבה.
זהו ביטוי ישיר לדרכינו ולמדיניות העירייה ,להצגת המידע אודות הפעילות העירונית
והעשייה המתוכננת ,בשקיפות ובבהירות ,הן באופן פנים ארגוני והן כלפי הציבור הרחב.
לשתף אתכם ,תושבי העיר ,בתוכניות וביעדים שהצבנו לעצמנו.
אני מודה להנהלת העירייה ,לראשי האגפים וכמובן לעובדי העירייה המסורים ,על
שטרחו והעלו על הכתב את תכניות העבודה בתחומים השונים ,אשר נועדו בראש
ובראשונה להעניק לתושבינו איכות חיים ושירותים מיטביים.
אני מאמין ,כי בשילוב כוחות ,ובעשייה נכונה ומתוך מחשבה ותכנון מקדים ,נוכל לעמוד
במשותף ביעדים שהצבנו בפנינו ,ולהביא למימוש מלוא הפוטנציאל של המשאב
האנושי הנהדר שבו התברכנו בעירייה.
שלכם,
בברכת המשך עשייה מוצלחת

חיים ברוידא
ראש העיר רעננה
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שלום רב,
אני גאה להציג לכם את ספר תכניות העבודה של עיריית רעננה לשנת  ,2019היוצא לאור
ובהתאם למדיניות השקיפות והצגת מכלול המידע לציבור ,המונהגת בעירייה בהובלת
ראש העיר.
בעיריית רעננה עשייה ענפה המתבצעת במקצועיות רבה ,על ידי עובדי העירייה המסורים
באגפים השונים.
המפתח לעשייה טמון ביישומן של תכניות עבודה מסודרות ,הפורטות לפרטים יעדי עבודה,
לוחות זמנים ,אתגרים ומטרות ,כפי שהוצבו ותוכננו מראש על ידי הנהלת העירייה ובכיריה
במגוון תחומים רחב.
הצגתן של תכניות אלו באוגדן משותף ,הגלוי לעובדי העירייה ולציבור הרחב ,מהווה אמצעי
לתכנון נכון ,המשלב את כלל השירותים העירוניים שמספקת העירייה ,ומאפשר מבט על
וניתוח מעמיק של הפעילות ,תוך התחשבות במלוא הצרכים העירוניים.
זהו כלי יעיל ,המאפשר לכל אגף ואגף לעקוב אחר המשימות שבתחום אחריותו ולוודא
כי היעדים שהציב אכן מתבצעים בהתאם ללוחות הזמנים ולתקציב הנתון ,ובד בבד,
מציג נקודות התממשקות בין תהליכי רוחב שונים המתקיימים באגפי העירייה ,ומאפשר
התייעלות ושילוב כוחות ומשאבים.
אני מבקש להודות בהזדמנות זו לכל העוסקים במלאכה והשותפים לעשייה ,ומזמין אתכם
לעיין בתכניות העבודה ,וללמוד אודות הפעילות העירונית .אני בטוח כי יחד נצמח להמשך
עשייה נרחבת ומושכלת.

בברכה,

אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל העירייה
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חינוך
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א .יעוד מינהל החינוך:
לעצב עיר חינוך מיטבית לילדי רעננה ,השואפת לחדשנות מתמדת ומאפשרת לכל פרט להביא את
הייחודיות שלו לידי ביטוי ,במרחב העירוני המשותף מתוך דיאלוג ואחריות לאחר.

ב .מטרות מינהל החינוך:
 .1קידום הישגים לימודיים
 .2צמצום פערים וטיפול באוכלוסיות מיוחדות
 .3מניעת נשירה מגן ילדים ועד לסיום כיתה י"ב.
 .4קידום תחום האקלים והמוגנות
 .5קידום וטיפוח ההון האנושי (צוותי חינוך) ועובדי המינהל
 .6קידום שותפות הורים וצוותי חינוך במרחב עירוני.
 .7פיתוח מודל חינוכי למנהיגות אותנטית (במסגרת עיר ניסוי) בקרב כל באי ביה"ס.
 .8העמקת ייחודיות בי"ס ופיתוח מרחבי חינוך.
 .9קידום תחום המעורבות החברתית – קהילתית בקרב תלמידים
 .10טיפוח מנהיגות חינוכית ויזמות.
 .11חינוך לשימוש בטכנולוגיה עכשווית
 .12חינוך לתזונה נכונה ואורח חיים בריא
 .13קידום קיימות כתפיסה ערכית רחבה.
 .14חינוך לתרבות
 .15שדרוג מבני בתיה"ס וגני הילדים בעיר
 .16היערכות ומוכנות מינהל החינוך לשעת חירום
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דגשים ותהליכים במינהל החינוך ל:2019-
.1

הסדרת עבודת הסייעות בהתאם להסכמים הקיבוציים ובחירת מודל עבודה מוסכם.

.2

בניית בי"ס לאוטיסטים

.3

בניית בי"ס למחוננים

.4

בניית תוכנית רב שנתית לשדרוג מוסדות חינוך  +שיפוצים מידיים

.5

שיפור השרות לתושב ולקהילת באי ביה"ס:
גיבוש תהליכים לשיפור השירות במחלקות וביחידות השונות תוך שדרוג כלי הערכה ומשוב פנים
וחוץ ארגוני בשילוב עם כלים טכנולוגים מפורט בתוכניות העבודה
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העמקת ייחודיות של צוות מינהל החינוך ,פיתוח מקצועי  ,משוב והעצמה
מנהלי מחלקות:
➢ מפגש מנהלי מחלקות אחת לחודש
➢ משוב והערכה למנהלי המחלקות והיחידות
(פעמיים בשנה) ,בהתאם למשוב שגובש לאור
ערכי כוכב הצפון :דיאלוג ,מימוש עצמי ואחריות
לאחר.
➢ מפגש מינהלת מצומצמת לפיתוח תהליך "עיר
בניסוי" כפורום לומד ומפתח( .אחת לחודש)
➢ מפגש צוות עיר ביחד עם מפקחי משרד החינוך
(אחת לחודש).
➢ השתתפות בהשתלמויות וימי עיון לפיתוח מקצועי
בנושאים הקשורים לעבודה היומיומית.
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השתלמויות ופיתוח מקצועי:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

למנהלי בי"ס גננות מובילות בשיתוף
עם מפקחי משרד החינוך
לפסיכולוגים
לעובדי קידום נוער
לרכזות ומדריכות בתי תלמיד
למזכירות
לאבות הבית לסייעות
לספרניות
למידת עמיתים של צוותי חינוך
לגננות יול"א

עובדי המינהל:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

מפגשים קבועים של מנהלי המחלקות עם עובדי המחלקה
בפורום אישי פעמיים בשנה וקבוצתי כל חודש וחצי (לפחות)
המשך פיתוח תהליכי משוב למנהלי המחלקות ולעובדי המינהל
העצמה אישית לעובדים במסגרת פיתוח יזמות אישית כמו:
"חדרים מדברים"......
הרצאה לעובדי המינהל בנושא פיתוח ייחודיות ועיר בניסוי
חגיגת ימי הולדת כל חודש וחצי
טיול אגפי
ערב גיבוש חברתי
שיתוף עובדי מינהל החינוך בתכנון עיצוב מבנה מינהל החינוך
ארוחות בוקר משותפות סביב חגים וארועים
בחירת עובד מצטיין אגפי במסגרת התהליך העירוני
בחירת סייעת מצטיינת בגני הילדים בכל רבעון
פעילויות העצמה והעשרה לסייעות וגננות יול"א(כמו" :קפה
תרבות",יום גיבוש ,טיול וכו')
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פעילות במסגרת ועדות ופורומים בתחומים הבאים
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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צוות עיר רשות פיקוח
ועדת חינוך
וועדה למניעת סמים ואלכוהול
פורום הנהגת הורים עם כל מחלקת גיל
פורום חינוך מיוחד
פורום ממ"ד הורים
פורום ממ"ד פיקוח רשות
פורום גננות מובילות
פורום ועד גננות
פורום הגיל הרך
פורום ועד סייעות
ועדת לבטיחות בדרכים
פורום הורים למען עולים
פורום קליטת עולים (בשיתוף עם מפקחי משרד החינוך מנהלות מחלקות הגיל ,מנהלת מחלקת קליטה ושותפים רלוונטים)

כתיבת תוכנית רשות פיקוח להעצמת כלל מנהלי העיר כמפתחים מקצועיים וצוותיהם בארבעה
תחומים:
▪ קידום הישגים תוך שימוש בפדגוגיות חדשניות מבוססות ייחודיות
▪ פיתוח היבטים רגשיים וקשר משמעותי בהוראה ולמידה .
▪ פיתוח שותפויות פנים בית ספריות :הורים מורים תלמידים
▪ פיתוח שותפויות עם בתי ספר שונים ברוח נאום ארבעת השבטים
לפתח תמונת עתיד שתשרת אותנו לחמש השנים הבאות  -האופן שבו אנו רואים את מערכת
החינוך לאור התפיסות והאמונות והייחודיות שלנו.
• הגדרת דמות המלמד והלומד.
• הבניית פדגוגיות הכוללת התייחסות והתאמת המרחבים הפיזיים ברוח הייחודיות ובהתאם
למיומנויות המאה. 21 -
• סדר יום בית ספרי  -פיתוח מנגנונים ושגרות ,יחסי גומלין בין כל באי ביה"ס  -פנים וחוץ.

11

תוכנית עבודה  – 2019מנהל חינוך
תכנית לשיפור תהליכים לייעול והתייעלות באמצעות טכנולוגיה
המחלקה

פרויקט נדרש

תוכנת ניהול כ"א – סייעות ומובילות יול"א
(כגון  :מערכת,SENSORYאו תוכנת ALT
של חברת )SHIFT

הקמת מוקד טלפוני CALL CENTER -

מחלקת גנ"י
מערכת  CRMשתשרת את כל מחלקות מינהל החינוך

החתמת כרטיס נוכחות ע"י הצוותים החינוכיים (בגנים ,סייעות ומובילות יול"א ) באמצעות
טלפון נייח הממוקם בגן או באמצעות אפליקציה דרך טלפון נייד
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פירוט ורציונאל לצורך

יש לציין האם
הפרויקט מכוון
שירות לתושב /
שירות פנימי

הגורם
לו"ז נדרש
המוביל של
(במידה וניתן
הפרויקט
להגדיר)
באגף

יכולת ניהול נוכחות והעדרויות
כ"א ,הפקת דו"חות ,ייעול
תהליכי שיבוץ כ"א (כולל מילויי
שירות לתושב/פנימי
מקום ) העברת מידע אמין
ומדוייק לכל הממשקים בזמן
אמת.

כ  60000שקלים
(תלוי בהסכם עם
סייעות והסדרת
הנושא)

מתן מענה טלפוני מיידי (כ100-
שיחות יומיות באומדן ידני )
מח' גנ"י +אגף
ניתוב השיחות לטיפול בעלי שירות לתושב/פנימי
מחשוב
התפקידים המתאימים (כ"א
,אמרכלות ,רישום ,הנהלה)

מיידי

יכולת בקרה וניהול של פניות
טלפוניות בנושא רכש,
הצטיידות ,אחזקה ,גינון ,כ"א .שירות לתושב/פנימי
מעקב אחר סיום טיפול ועדכון
הפונה.
מתן אפשרות לניהול ומישוב
עובדים  .קבלת מידע בזמן אמת
על פתיחת/אי פתיחת גנים
בשעות הבוקר .

שירות פנימי
ובעקיפין
לתושב(בקרת
פתיחת גנים )

תקציב מוערך
(במידה וניתן
להעריך)

כלול בפרויקט
החלפת המרכזייה.
לוז מתוכנן ,רבעון
רביעי 2019

הוגש במסגרת
 CRMלכל העירייה

אגף משאבי
אנוש +מחשוב

מיידי

ניתן ליישם באופן
מיידי באמצעות
אפליקצית דיווח
השעות הקיימת

תכנית לשיפור תהליכים ליעול והתייעלות באמצעות טכנולוגיה
המחלקה

פרויקט נדרש

פירוט ורציונאל לצורך

תקשורת עם הורים און ליין ,העברת מידע פעמיים בשנה התחברות ל zoom -ושיח און ליין
עם ההורים.
ודיאלוג

יסודי

יצירת מרחב שיתופי אינטרנטי לדיווח על
הנעשה בבתי התלמיד

על יסודי

גיליון שיתופי של ניהול העברות תלמידים
לחטיבות ולתיכונים

יכולת קיימת

שירות לתושב

שירות פנימי לעובדים,
למדריכים ולרכזים.

פורום הורים און ליין יסודי – חטיבה בנושא קושי בתאום זמני ישיבות ,חיסכון זמן עבודה
רצפים.

גיליון שיתופי של מידע מערכתי על
תלמידים נעדרים ממושכות מבית הספר

יש לציין האם הפרויקט מכוון הגורם המוביל של לו"ז נדרש (במידה וניתן
להגדיר)
שירות לתושב  /שירות פנימי הפרויקט באגף

שירות לתושב

אמצע וסוף שנה

על בסיס הקיים

מנהלת העל יסודי פעמיים בחודש יוני

שירות פנימי

במידי

קבלת תמונה מקיפה שכל השותפים חשופים לה שירות פנימי

במידי

קבלת תמונה מקיפה של ההיעדרויות והטיפול,
חשיפה לכל הקבסיות

תקציב מוערך (במידה וניתן
להעריך)

אין צורך בתקציב .הדרכה
בנושא כבר מתבצעת על בסיס
כלי אופיס
אין צורך בתקציב ניתן לבצע
הדרכה על בסיס כלי אופיס
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תכנית לשיפור תהליכים ליעול והתייעלות באמצעות טכנולוגיה
המחלקה

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

פרויקט נדרש

פירוט ורציונאל לצורך

המשך פיתוח אפליקציה לבחירת
סל תרבות גני ילדים

פיתוח שהחל ויושם בשנה זו וייעל בצורה
משמעותית את דרכי העבודה בנושא .השנה
ננסה לפתח כיוון נוסף באפליקציה

פיתוח משובים דיגיטליים שנשלחים לאחר
קיום אירועי תוכן

התייעלות והעצמה

השירות הפסיכולוגי הרחבת השימוש במחשבים ניידים
והעמקת התיעוד הממוחשב,
החינוכי
מעבר  100%תיקים דיגיטליים חדשים

תיעוד תיקי מערכת והדרכות
תיעוד תיקי מערכת והדרכות

הרחבת האפשרות לאבחוני קשב ושאלונים מתן מענה אבחוני מדויק ורחב יותר לקשיי קשב
וקשיים רגשיים
ממוחשבים כחלק מסוללת אבחון
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מחשוב שאלוני הפניה של הורים ומוסדות
חינוך לאבחונים וטיפולים

שאלונים לגומי חוץ

המשך שימוש במשובים דיגיטליים על
עבודת השירות הפסיכולוגי למוסדות חינוך

משובים מלקוחות

יש לציין האם הפרויקט מכוון הגורם המוביל של לו"ז נדרש (במידה וניתן
להגדיר)
שירות לתושב  /שירות פנימי הפרויקט באגף

ללא תקציב

שירות פנימי
רכזת תקשוב
המשובים מיועדים לתלמידים במינהל החינוך מול
ולמורים
המחלקה

מאי  -יוני

שירות פנים ארגוני

שירות פנים ארגוני 2019

שירות פנים ארגוני +שירות
לתושב

שירות פנים ארגוני
+שירות לתושב

שירות לתושב

שירות לתושב

שירות למוסדות
שירות למוסדות חינוך ולתושב
חינוך ולתושב

שירות למוסדות חינוך

תקציב מוערך (במידה וניתן
להעריך)

שירות למוסדות
חינוך

לאורך 2019

ללא תקציב

תקציב של  5מחשבים ניידים
תקציב של  5מחשבים ניידים+
תחזוקה שוטפת של הקיימים
תוקצב ב  2018ועדיין בשימוש

לקראת ספטמבר 2019

יוני 2019

ניתן לבצע על בסיס כלי סקרים
קיימים בשימוש העירייה

ניתן לבצע על בסיס כלי סקרים
קיימים בשימוש העירייה

תכנית לשיפור תהליכים ליעול והתייעלות באמצעות טכנולוגיה
המחלקה

פרויקט נדרש

מערכת פניות לביטול חוגים וצהרוניות
באתר העירוני  ,כמו מערכת הרישום
שקיימת

פירוט ורציונאל לצורך

במהלך השנה אנו מקבלים מאות פניות לביטולים
או שינויים של מסגרות  ,בניית מערכת זו תוריד
את מס הפניות למשרדים ויקל על ההורים.

יש לציין האם הפרויקט מכוון הגורם המוביל של לו"ז נדרש (במידה וניתן
להגדיר)
שירות לתושב  /שירות פנימי הפרויקט באגף

אגף המחשוב

ייעול העברת השאלונים לצוותים
מדידה והערכה באמצעות הנייד.
החינוכיים ,התלמידים וההורים.

לתחילת שנת הלימודים
הקרובה

מכוון שירות להורים,
לבתי הספר ולארגון.

כ.₪ 10,000-
זמן מוערך כשנה עד
מנהלת
לבניית השאלונים
המחלקה
וכלי המדידה
ויועץ חיצוני
השונים.

קידום נוער

רישום

אם מדובר בטופס ביטול שייצר
מייל לרכז רלוונטי – עד 10000
שקלים .אם מדובר בביטול
במערכת ללא התערבות ידנית
של רכז – כ 30000-500000
(תלוי במורכבות)

השירות לתושב

בתי תלמיד

תקציב מוערך (במידה וניתן
להעריך)

טפסים אינראקטיביים (החלפת מערכת
רישום/שדרוג

בהתאם להחלטה
יקבע לו"ז

בין עשרות אלפי שקלים לכ
 180000שקלים (תלוי אם
מחליפים מערכת חינוך או
משפרים את הקיים) .יש צורך
לקבל החלטה בנושא בחינוך
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ראש מינהל חינוך
מטרה

16

אחריות

לו"ז

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

עבודה מיטבית
ו"חיבור שפות"
ומטרות בין רשות
לפיקוח

מינהל החינוך

כתיבת תוכנית
עבודה רשות-פיקוח
הגדרת יעדים
מפגשים דו-
חודשיים במינהלת
רחבה לתכנון
מדיניות ויישומה
מפגשי פורום ממ"ד

תכנית עבודה עם יעד מדיד לכל זירת
פיתוח-בתהליך עבודה

ראש מינהל
חינוך

לאורך כל
שנה"ל

קידום מטרות
מינהל החינוך
כפי שמפורטות
בפתיח של
תכנית העבודה

מינהל החינוך
על כל
מחלקותיו

המשימות מופיעות
בכל אחת
ממחלקות הגיל

בכל שכבת גיל יופעלו תכניות בהתאמה
למטרות המינהל עם יעדים לשיפור

ראש מינהל
חינוך ומנהלי
המחלקות

תכנית
לאורך
שנה"ל

תקציב
ייעוץ אקדמי:
₪ 10,000

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• עמידה ביעדים

עלייה במדדים
השונים בהתאם
לנושאים ולתכניות
(הישגים ,אקלים
וכו')

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב
ייעוץ אקדמי ל3:
ימי למידה
למנהלים בבית
יציב  +תהליכי
עיבוד ועיצוב לפני
ואחרי בית יציב
לתמונת העתיד:
₪ 80,000
(מכספי הייעוץ
האקדמי)

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

גיבוש תמונת
עתיד ותחזית
דמוגרפית

מינהל
חינוך/מינהל
הנדסה

בניית מתודולוגיה
לגיבוש תמונת
עתיד הכוללת
תוכנית עבודה
מקושרת תחזית
דמוגרפית
גיוס כל השותפים
הרלוונטים לצוותי
חשיבה
יציאה לשלושה ימי
למידה וגיבוש
תמונת עתיד ביחד
עם מנהלי ביה"ס
והפיקוח
כתיבת התכנית

היערכות להתאמת החינוך למאה 21
ולשינויים הדמוגרפים בעיר.

ראש מינהל
חינוך

מרץ-
דצמבר
2019

התאמת המבנה
הארגוני של
מינהל החינוך
למשימותיו

ראש מינהל
חינוך/משאבי
אנוש

ניתוח עיסוק של כל
עובדי המינהל
וגיבוש מבנה
אירגוני ותקינה
מותאמים לצרכיו

תקינה בהלימה לצרכים

ראש מינהל
חינוך/משאבי
אנוש

ינואר –
דצמבר
2019

מבנה ארגוני
שיאפשר מתן מענה
איכותי ושירות יעיל
פנים וחוץ ארגוני

שיפור השירות

מינהל החינוך

קביעת מדדי שירות
בכל אחת
מהמחלקות

כל מחלקה תגבש לפחות  2כלים
למשוב/הערכת השרות

ראש מינהל
חינוך ומנהלי
המחלקות

תכנית
לאורך
שנה"ל

תוצאות משובים וכלי
הערכה

תמונת עתיד עם
תכנית אופרטיבית
לכל תחום שיבחר

 3ימי למידה בבית
יציב למנהלים:
₪ 45,000
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מטרה

18

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

התייעלות

מינהל חינוך

הקמת צוות לנושא
התייעלות

כל מחלקה תגבש נושאים להתייעלות
כספית ואירגונית

ראש מינהל
חינוך ומנהלי
המחלקות

תכנית
לאורך
שנה"ל

התייעלות במחלקות

התייעלות-עבודה
בהתאם
להסכמים
קיבוציים לגבי
סייעות בגני
ילדים

מינהל
חינוך/מחלקת
גני ילדים

גיבוש מודלים
לעבודה וגיוס כל
השותפים

הערכות למודל עבודה מוסכם

ראש מינהל
חינוך/משאבי
אנוש/מחלקת
גני ילדים

עד אפריל
2019

מודל מוסכם
שביעות רצון בקרב
כל השותפים

קידום וטיפוח
ההון האנושי

מינהל חינוך

השתלמויות
ומפגשי העצמה
לכל אחד
מהסקטורים של
מינהל החינוך

לפחות מפגש אחד מקצועי /השתלמות
לכל סקטור להתמקצעות וליצירת
מחוברות לארגון וגאוות יחידה

ראש מינהל
חינוך/מנהלי
מחלקות
במינהל/מחל
קת ההדרכה

לאורך
השנה

באמצעות משובים

משוב לעובדים

מינהל החינוך
ומנהלי
המחלקות

מישוב כלל עובדי
המטה במינהל ע"י
ראש מינהל חינוך
ומנהלי המחלקות
בדף משוב ייחודי
שגובש במשותף

 100%מעובדי המטה ימושבו לפחות
פעם בשנה

ראש מינהל
חינוך
ומנהלות
המחלקות
במינהל

לאורך
השנה

שיפור מתמיד

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

מחוברות לארגון
ופרסונליזציה

מינהל חינוך

העמקת ייחודיות
צוות מינהל החינוך
פעולות
גיבוש(חגיגות ימי
הולדת/טיול
אגפי/מפגשים
קבוצתיים קבועים
לחוסן והעצמה וכו')

 100%מעובדי המטה יהיו שותפים
לתוכניות

ראש מינהל
חינוך /מנהלי
המחלקות

לאורך
השנה

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
יבחנו במשובים

פיתוח מקצועי
של מנהלות
המחלקות

מינהל החינוך

למידת הנושא
חילוץ משימה
מקצועית-
התפתחותית

 100%ממנהלות המחלקה תגבשנה
משימת התפתחות

ראש מינהל
חינוך
ומנהלות
המחלקות
במינהל

לאורך
השנה
אחת
לחודש

ייעוץ אקדמי
לקידום משימות
התפתחות
מנהלות המחלקה:
 10,000ש"ח

פיתוח מקצועי
וקידום היעד שנבחר

פיתוח מקצועי
של מנהלי ביה"ס

מינהל חינוך
פיקוח משרד
החינוך

למידת הנושא
במליאה ובקבוצות
גיל כולל התנסויות

מנהלי מחלקות הגיל והמפקחים יעסקו
בפיתוח המקצועי של המנהלים
כלל מנהלי העיר יעסקו בפיתוח מקצועי
שלהמורים

ראש מינהל
חינוך
ומנהלות
המחלקות
במינהל
ומפקחי
משרד
החינוך

לאורך
השנה

ייעוץ אקדמי
לבניית תהליכי
הפיתוח המקצועי
בדרגי המינהל
השונים40,000 :
ש "ח

עלייה במדד הפיתוח
המקצועי ו 4הזירות
שנבחרו לפיתוח
בתחומי האקלים
ההשגים ושותפויות
פנים בית ספריים
וחוץ בית ספריים
במיצבים ובתמונה
החינוכית

19

מטרה

20

תחום /
מחלקה

משימה

לו"ז

יעד

אחריות

הערכות ומוכנות
מערכת החינוך
לשעת חרום

מינהל
חינוך/מחלקת
ביטחון

הכשרת בעלי
תפקידים במינהל
ובביה"ס
מילוי משימות
בהתאם למתווה
העבודה לשעת
חרום
הכנת מסד נתונים
ועזרים שישמשו
אותנו למילוי
משימות בחרום.

 100%מבעלי התפקידים מכירים את
הנהלים וערוכים לתפקידיהם בשעת חרום

ראש מינהל
חינוך/מנהלת
מחלקת חינוך
יסודי/מנהלת
מחלקת
אמרכלות
וביטחון

לאורך
שנה"ל

שדרוג מבני
חינוך והתאמת
מרחבי למידה
חדשניים

מינהל חינוך

שליחת קול קורא
לעיצוב מרחבי
חינוך ובחירת
התכניות כפוף
לתקציב
עבודה מול מינהל
הפיתוח של משרד
החינוך לאישור
מבני חינוך
תיעדוף בקשות
שיפוצי קיץ

מתן מענה לשדרוג מרחבי ביה"ס
בהלימה לצרכים הפדגוגיים

ראש מינהל
חינך
אגף
אחזקה/מינה
ל הנדסה
ומחלקת
אמרכלות

מפברואר
עד אוגוסט

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
ציון טוב מאד
והצלחה בתרגילים

טרם נקבע

מבני חינוך מותאמים
וחדשניים

מטרה

מחלקה/תחום

מחוברות-העצמה
ופיתוח העובדים
במחלקה

גני ילדים
הגר הוט טלר

משימה

יעד מתוכנן

טיפוח והעצמה של
תחושת השייכות של
עובדות מח' גנ"י

"כמעט שבת" –מפגשים פנים מח' גנ"י
מחלקתיים עם תוכן משתנה
מפגשי קפה תרבות לגננות
היול"א ולסייעות

טיפוח משאב
אנושי
גני ילדים
משאבי אנוש

גני ילדים שפ"ח

אחראי לביצוע לו"ז

טיפוח והעצמה של
תחושת השייכות של
צוות הגנים
"צוותים בצוותא " ארוע
חיזוק תחושת
חווייתי של למידת עמיתים בין
המחוברות של צוותי
החינוך בגנים וחיבור בין צוותים לרגל אירועי יום
האישה .
סקטורים
מח' גני"ל
טיול לסייעות ולגננות יול"א
ואגף משאבי
אנוש
הכשרת סייעות ייעודיות
לעבודה בגני החנ"מ

מח' גנ"י

שפ"ח

ינו' 19-

פברו' 19-

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019
משובים של
________
בנות
המחלקה
₪ 4,000

עליית מס'
משתתפות

₪ 6,000

מאי 19-תקציב אגף
משאבי אנוש

₪ 3,000

עליית מס'
משתתפות
משוב
משתתפות
חוו"ד גננות

גנ"י

21

מטרה

מחוברות -העצמת
תפיסת תפקיד
הסייעת

ניהול והתייעלות -
תוכנת סייעות לניהול
כ"א

22

מחלקה/תחום

גני ילדים מחלקת
הדרכה
גני ילדים
משאבי אנוש

יכולת מדידת
איכות כח אדם
בגנים גני ילדים
אגף מחשוב

פלטפורמת בקרה
וניהול

יכולת בקרה וניהול
של פניות בנושא
רכש ,הצטיידות
,אחזקה ,וגינון

ניהול והתייעלות -
שיפור השירות

אגף רכש
ולוגיסטיקה אגף
מחשוב

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע לו"ז

הגברת מוטיבציה סייעות גני"ל מח' גני"ל
בחירת עובד מצטיין
ואגף משאבי
אחת לרבעון
אנוש
בניית השתלמות סייעות עפ"י מח' גני"ל +
הכשרת סייעות
מח' הדרכה
דרישות משרד החינוך
מח' גני"ל +
הטבת תנאי שכר סייעות
משאבי אנוש
יול"א ושעות מילוי מקום

ניהול נוכחות ,משוב
עובד ,תיעוד פגישות
ונתוני העסקה שונים (
כגון ,מערכת סנסורי )

מערכת CRM

הטמעת מערכת
טלפוניה חדשה כולל
יכולת מדידה מתקדמת
וניתוח נתונים

ינו'19-
ינו'19 -

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019
משוב גננות
₪ 2,000
וסייעות

תקציב מח'
הדרכה
טרם נקבע

אגף מיחשוב
 +גנ"י

תקציב אגף
מחשוב

עליית מס'
משתתפות
גיוס סייעות
לשעות
היול"א
ושימורן
במערכת
הגנים.
הפחתת
העדרויות
,ניתוח
נתונים,
זמינות
נתונים

אגף מיחשוב
 +גנ"י

תקציב אגף
מחשוב

טיוב השירות

ינו' 19 -

 ₪ 100,000הפעלת
בקרה על
כמות
השיחות
הנכנסות
ואיכות
המענה

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

ניהול והתייעלות -
שיפור השירות

אגף רכש
ולוגיסטיקה אגף
מחשוב

הטמעת מערכת
טלפוניה חדשה כולל
יכולת מדידה מתקדמת
וניתוח נתונים

פגישות שוטפות עם:
ועד הסייעות
ועד גננות יול"א
ועד גננות משרה"ח
הנהגת הורי גנ"י
חיזוק תחושת
המחוברות של צוותי
החינוך בגנים וחיבור בין
סקטורים

שותפות -העצמת
שיתוף הפעולה עם
מח' גני ילדים

יעד מתוכנן

הגדרת מטרות ויעדים
משותפים ומדדי הצלחה.

יום גיבוש ולמידה משותפת
של נציגות צוותים מובילים
בגנ"י (סייעות ,גננות יול"א
,גננות יול"א ,גננות משה"ח
,פיקוח ,הדרכה,ייעוץ משה"ח
צוות גננות מובילות ומפקחות
משרד החינוך בפורום מנהלי
חינוך עירוני

שותפות משה"ח-
רשות פיקוח .בין
מנהלי מוסדות חינוך-
עיר בניסוי

רשות  ,פיקוח

גני ילדים בתוכנית
העירונית

שותפות בתהליכים

אגף רווחה
ומחלקת גני ילדים

טיפול באוכלוסיות רווחה -מועדניות רווחה -חשיבה
אוכלוסיית עובדים זרים משותפת  ,אוכלוסיות עובדים
זרים

אחראי לביצוע לו"ז

מח' גנ"י

ינו'19-

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019
 ₪ 100,000הפעלת
בקרה על
כמות
השיחות
הנכנסות
ואיכות
המענה
משובים
________

₪ 10,000

מח' גני"ל ,
פיקוח
משה"ח,
שפ"ח וליווי
מנחה חיצונית

ינו'19-

₪ 30,000

משובים

_________

משוב גננות
על
השתתפות
הורים

23

מטרה

מחלקה/תחום

תוכנית לימודים
חינוכית.

משימה

יעד מתוכנן

מתן כלים לצוותי חינוך

פיקוח
למידה משמעותית,
משה"ח ומח'
מתמטיקה ,שפה ,מוסיקה,
גני"ל
קיימות
פיתוח תשתיות פיזיות הולמות מח' גני"ל +
מח' אחזקה

ארגון סביבה חינוכית

בניית השתלמות  +מפגשי
הכשרת צוותי חינוך-
פיקוח משה"ח
סייעות
תוכנית "אייל " ,הדרכה תוך
מתן מענה לילדים
מקשים ומאתגרים יצירת גנית תגבור צוות הגן
אקלים גן מיטבי

טיפוח אקלים מיטבי

פיילוט 10-גני יול"א
לשיפור אקלים הגן
בשעות היול"א

ילדים בעלי צרכים
מיוחדים

24

אחראי לביצוע לו"ז

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

ינו'19-

ינו'19-
יועצת חינוכית
משרה"ח,
שפ"ח ,צוות
מח' גני"ל

ינו'19-

תוכנית "-סולי הסוללה "

₪ 2,000
(היתר
מתקציב
שפ"ח )
₪ 3,000

פתיחת מסגרות חינוכיות פתיחת גן חנ"מ ממ"ד
תואמות לצרכים העולים ,מעוכבי התפתחות .
פתיחת גן תקשורתי
מהשטח
מתן מענה לשעות
אחה"צ לילדי החנ"מ
פתיחת מועדונית נוספת

פתיחת מועדונית חנ"מ נוספת

גני ילדים שפ"ח

שילוב :מלא ,קבוצתי,
יחידני

בחירת גננות מתאימות
לשילוב

גני ילדים
איזי שפירא

שיתוף פעולה עם בית איזי
סדנאות בגני"ל
שפירא
שיבוץ בנות שרות לאומי
מתן מענה מיטבי בגנים
בעלי הרכב ילדים מאתגר וסייעות תיגבור

מתן מענה
לכל ילדי
החנ"מ
מתן מענה
מיטבי לילדי
הגנים
פיקוח
משרה"ח,
מח' גני"ל ,
מת"י
מח' גני"ל
מח' גני"ל

ינו'19-

שנה"ל
תשע"ט
ינו'19-

_________

85,000
₪ 120,000

משובי צוות -
מתן מענה
לילדי החנ"מ
משובי
צוותים

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

שותפות -אמרכלות
מנהל חינוך +שפ"ח
 +מחלקת גני ילדים
שותפות בתהליך

אמרכלות ,שפ"ח
,גני ילדים

חשיבה משותפת לצורך
טיפול וליווי מתאים של
ילדי הח"מ במהלך
הסעות הילדים אל
ומהמוסדות החינוכיות.

מתן מענה אפקטיבי ומותאם
לילד ולהוריו בכל הקשור
להסעות

שותפות בתהליך

יחידה לאיכות
הסביבה ומחלקת
גני ילדים,
פיקוח משרה"ח.

הטמעת ערכי שמירה
על הסביבה

הדרכה תוך גנית והסמכת
גנים ירוקים

פיתוח פיזי מוטורי

שותפות -מרכז
הטניס העירוני מח'
גני ילדים
חדשנות

________

טיפוח תרבות תנועתיות כל ילדי הגנים משתתפים
והקניית מיומנויות גופניות בשעורי חנ"ג
הפעלת פרוייקט לימודי
טניס בגנ"י

אחראי לביצוע לו"ז

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

פיילוט בגן אדמונית  -הרחבת
הפיילוט לגנים כולל שכונת לב
הפארק

מח' גני"ל,
פיקוח
משרה"ח
והיחידה
לאיכות
הסביבה
מח' גני"ל
ורשות
הספורט

ינו'19-

₪ 12,000

ינו' 19 -

תל"ן (תשלומי
הורים)
ללא עלות

הפחתת
מקרי
התמודדות
עם ילדים
מאתגרים
במסגרות
החנ"מ

משוב
מהגנים
הגדלת מס'
הגנים משוב
צוותים
והורים

25

מטרה

מחלקה/תחום

חינוך לאומנות

מתן מענה
לאוכלוסיות בשכונות
חדשות
תוכנית העשרה
באסטרטגיות חשיבה
שימוש בכלים
ממוחשבים
העשרה מוזיקלית

תוכנית מוסיקטי

משימה

יעד מתוכנן

חשיפת ילדי הגנים
לאומנים וליצירות מופת
בתחום האומנות
הפלסטית

תוכנית "גן בתמונה" לילדי גני
החובה במסגרת התל"ן

תוכניות לימודים נוספות
בגני העיר

מוסיקה,אומנות,סל תרבות

יפתחו גני"ל חדשים ע"פ
הצורך

שכונת "נווה זמר"

תוכנית שחמט

גני חובה

קידום ופיתוח הילדים
להכרות עם העולם
המתוקשב
תוכנית "פעמה"
תוכנית "ויוה מוזיקה"

שיעורי ריתמוסיקה

26

אחראי לביצוע לו"ז

מח' גני"ל
ואגף חינוך
משלים
מח' גני"ל

שנה"ל
תשע"ט

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019
כספי תל"ן
,תשלומי הורים

משוב גננות

תל"ן (תשלומי
הורים)

משוב גננת

ינו' 19 -

ינו' 19-

כספי תל"ן
,תשלומי הורים

חיבור לאתר "הסוד של מיה"
במחשבי הגנים

מח' גני"ל

ינו' 19-

₪ 23,000

גני חובה וטרום מאזינים ל2-
קונצרטים של ה"סימפונט"
לגני הטרום טרום במסגרת
תל"ן

מח' גני"ל

ינו' 19-

₪ 20,000

שיעורי ריתמוסיקה בגני
הילדים

ינו' 19 -

מח' גני"ל

ינו' 19 -

כספי תל"ן
,תשלומי
הורים +
קונצרטים
₪ 20,000
כספי תל"ן
,תשלומי הורים

מתן מענה
לכלל ילדי
העיר
משוב גננת

משוב גננת

משוב גננת

משוב גננת

מטרה

תוכנית יול"א
בחופשת הקיץ

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

הכשרת גננות יול"א
בתוכניות "חוקרים
ומגלים עם הראש
בעננים "
בניית השתלמות
מקצועית לגננות היול"א.
תוכנית לימודים נוספת
"אני אדיב"
תוכנית לימודים נוספת
"ילדים מדברים שלום"
תוכנית לימודים נוספת
"יחד לב אל לב"
תוכנית לימודים חוויתית
"מסע מים אל ים "

גננות יול"א

תוכנית הדרכה
להורים וצוותים

גמילה מחיתולים

תוכנית עיניים טובות

בדיקת עין עצלה אצל
ילדי הגנים ע"י מתנדבי
הליונס
הכשרת גננות יול"א
בתוכניות "חוקרים
ומגלים עם הראש
בעננים "

אחראי לביצוע לו"ז

מח' גני"ל

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

ינו' 19 -

₪ 30,000

₪ 30,000
גננות יול"א טרום וחובה

ינו' 19 -

₪ 30,000

גננות יול"א טרום וחובה

ינו' 19 -

₪ 30,000

גננות יול"א טרום טרום

ינו' 19 -

₪ 30,000

התכנית תעסוק בנושאים של
תרבות ואמנות וכן יצאו למסע
לאורכה ולרוחבה של הארץ

גננות יול"א

תוכנית הדרכה להורים
ולצוותי גני הטרום טרום
בתהליך לגמילה מחיתולים
תוכנית בדיקת עין עצלה בגני
הטרום חובה והחובה

מח' גני"ל+
יועצת
מקצועית
מח' גנ"י +
ארגון הליונס

שנה"ל
תשע"ט

גננות יול"א

מח' גני"ל

ינו' 19 -

ינו19-

השתתפות
גננות

₪ 30,000

סקר
שביעות רצון
הורים

₪ 2,500

עליית מס'
משתתפים

₪ 2,000

משוב גנים

₪ 30,000

27

מטרה

אירועים מיוחדים

פרואקטיביות
וחדשנות-פיתוח ויעול
תהליכי רישום ושיבוץ
ילדים בגנים

28

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע לו"ז

מח' גני"י +
מפגש של ילדי הגנים עם
ילדי הגנים מצדיעים
לכוחות הבטחון וההצלה כוחות הבטחון וההצלה בעיר מח' הבטחון
וסביבותיה
הפנינג קיץ בבריכת הקאנטרי מחלקת גנ"י
ערב הוקרה לצוותי
ברעננה
הגנים – סייעות וגננות
יול"א
לאפשר ביצוע רישום אנטרנטי
גני ילדים ואגף רישום מקוון
עבור :ילדי ח"מ ,תושבים
מחשוב
חדשים ורישום לגנים מוכרים
שאינם רשמיים.
מחשוב
ייעול וקיצור זמן
תכנון לפיתוח מערכת
השיבוץ,תהליך מבוקר
שיבוצים לגנים
ומאפשר מתן מענה מהיר
לתושבים
הפקת סרטון אנימציה אודות
גני ילדים דוברות הנגשת מידע לתושב
תהליך הרישום להורים
באתר העירוני -הנגשת מידע
רישום ושיבוץ לגני הילדים
הכוונת התושב לקבלת מענה
קבלת שירות
לשירות באמצעות המייל
מפגש חינוך צוותי גנ"י ,רענון
אירוע פתיחת שנה
נהלים מפגש בעלי תפקידים
לצוותי החינוך בגנים
הצגת מטרות וייעדים לשנה"ל

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

₪ 25,000

משוב הורים

₪ 25,000

משוב גננת

תקציב מחשוב

₪ 8,000

_________
15,000 ₪

צמצום מס'
פניות
תושבים

מטרה

פרואקטיביות
וחדשנות-פיתוח ויעול
תהליכי רישום ושיבוץ
ילדים בגנים

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

הפקת סרט תדמית על גני
הילדים שיוקרן במהלך הערב
ויעלה לרשתות החברתיות

מפגש חשיפה להורי גני
הילדים לקראת כניסה
למערכת הגנים
העירונית התאמת
תהליכים ושירותים לכלל
האוכלוסיה
מתן שירות איכותי ,יעיל
שיפור השירות
ומהיר לפניות תושבים
ולבקשות פנים ארגוניים
נגישות הורה /ילד
תיוק ללא נייר

מיפוי הנרשמים עם צרכים
להנגשה (הורה וילד)
תיוק מסמכים באמצעות
מערכת ארכוב מסמכים של
החברה לאוטומציה

תקבולים ממשרד החינוך טיפול בתקלות סינכרון של
אוטומציה מול משרד החינוך
בדיווח מספר הרשומים
בגנים .טיפול בשגויים /כפולים
על מנת לקבל תגמולים נכונים
ממשרד החיינוך.

אחראי לביצוע לו"ז

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

2,000 ₪

_________

_________

עליית
תקבולים

29

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע לו"ז

מטרה

מחלקה/תחום

פרסונליזציה

התאמת תהליכים
ושירותים לכלל
האוכלוסייה

הנגשת מידע ותרגומים
לשפות אנגלית וצרפתית.

שיתוף ציבור ושקיפות

דיאלוג שיח לימוד הדדי
עם עמדת הציבור

מחלקת גנ"י
בשיתוף
מחלקת
הקליטה

סדירות ,מפגשים עם הנהגת
ההורים ,קיום ועדות שונות
בתחומים שונים.
שת"פ עם הנהגת ההורים
בהעלאת תכני עשייה חינוכית
לרשת בקבוצות הפייסבוק
ובקבוצות הווטסאפ
יצירת קיר שיתופי של מכתבי מח' גנ"י ביום
הוקרה לצוותים מהורי הגנים .המחנך

רשתות חברתיות

גיוס הורים לשם חיזוק
תחושת השייכות של
צוותי החינוך
דיאלוג ושיח הדדי

30

הנגשת תהליכים במחלקת
גנ"י (רישום ,שיבוץ,ערעורים
,כח-אדם )להנהגת ההורים
ולנציגי צוותי החינוך.

תקציב מתוכנן תב"ר הערות מדדי הצלחה
2019

מחלקת	
  חינוך	
  יסודי	
  –	
  תשע"ט	
  
מטרה

קידום  ייחודיות  בתי  
הספר  וגיבוש  מרחבי  
חינוך  עירוניים
	
  

מחלקה  /  
תחום
יסודי

שיתוף  פעולה  עם  הורים   

משימה

יעד  מתוכנן

המשך  העמקת  
ייחודיות  ביה" ס  
ופיתוח  מרחבי  חינוך  
ותוכנית  הניסוי  
העירונית.

   3פעמים  בשנה  
פגישות  אישיות  עם  
מנהלי  בתי  הספר  
לשיחות  מעקב  אודות  
ייחודיות    בית  הספר  
ומעקב  אחר  פיתוח  
פדגוגיות  חדשות  על  ידי  
המורים.

בניית  שפה  משותפת   ועדת  היגוי  תיפגש  עם  
ויעדים  משותפים  
הנהגות  הורים  4  
להעצמת  הורים  
פעמים  בשנה  לבירור  
ומערכת  החינוך
צרכם  וגיבוש  מענים.
  

תקשורת  
הורים/מורים/רשות

  

דורית 	
  פרנקל	
  

‐ -קיום  מעגלי  שיח  
עירוניים    הורים	
  –  
מורים.
-ארוע  פריסקול  
להורים  ומורים.
-רכישת  תוכנת    
  com4com	
  
לתקשורת  מיילים  
ו  sms   -עם  הורי  
התלמידים

אחראי  לביצוע

תאריך  
סיום

דורית  פרנקל

ספטמבר18  

יוני	
  19  
	
  

  ייעוץ  
אקדמי  
לפיתוח  
ייחודיות  :
10,000

בכל  בי"ס  יפותחו  
לפחות   2  תכניות  
פדגוגיות  חדשניות  
ברוח  הניסוי.

דורית  פרנקל

ספטמבר18  

יוני19  

  

-העמקת    הקשר  עם  
ההורים

  

-שביעות  רצון  של  
ההורים  ושיתוף  
פעולה.

  

  
גולן  בן  צבי
קיום  מעגל  שיח  עירוני   .גולן  בן  צבי
מודלינג  לקיום  מעגלים   דורית  פרנקל
בית  ספריים.
	
  
	
  
דורית 	
  פרנקל	
  
	
  
יתקיים
	
  
בשנה
	
  
פעם
	
  
ארוע 	
  של 	
  סדנאות	
  
	
  
הפתוח 	
  לקהילת	
  
	
  
ההורים 	
  והתלמידים	
  .
דורית 	
  פרנקל	
  
	
  

כל 	
  מידע 	
  חשוב 	
  ישלח	
  
באמצעות 	
  התוכנה
	
  

תאריך  התחלה

תקציב

מדד  הצלחה

ספטמבר18  

יוני19  

5.000  
	
  
	
  
	
  5.000
	
  
	
  
	
  
	
  15.000

  80%מבתי  הספר  
יקיימו  מעגלי  שיח  
פנימיים  בבתי  הספר
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מטרה

מחלקה  /תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

שיחות אישיות ומשוב לעובדים

יסודי

שאלון משוב לעובדים

מימוש עצמי של העובדים בתחומים
אישיים

יסודי

אפשור לעובדים
לספר על תחומי עניין
אישיים

הגברת השייכות של
העובדים למחלקת
החינוך

קו פתוח להורים-און ליין בעזרת תוכנת
זום.

יסודי

הרצאות להורים בנושאי חינוך.

יסודי

ההורים יוכלו לפנות
און ליין בשאלות
לנציגים ממחלקת
החינוך.
שליחת הקישור
במייל על הרצאות
און ליין להורים
בנושאי גידול -חינוך
ילדים

מתן אפשרות להורים
לקבל מידע און ליין
ומקוון .

דורית פרנקל
שרונה מזור

העשרת ציבור ההורים
בנושאי חינוך

מנהל המחלקה
ומחשוב
דורית ושרונה
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תאריך התחלה

תאריך
סיום

תקציב

מדד הצלחה

דורית פרנקל

לאורך השנה

היעדים לעובד יהיו
ברורים – תגבור
תחושת השייכות
והמוטיבציה.

דורית פרנקל

לאורך השנה

העובדים ידווחו על
תחושת שייכות
גדולה יותר.

לקראת פורים

מתן אפשרות לשיח
און ליין ומתן מידע.

 3פעמים בשנה

יותר הורים יקבלו
העשרה וידע
מונגשים

מטרה

מחלקה  /תחום

משימה

יעד מתוכנן

פיתוח צוות

צוותי חינוך

שיפור רווחת עובדי
המחלקה

 5מפגשים שנתיים עם צוות המחלקה יכיר אחד
צוות המחלקה לשיח
את השני וילמד את שפת
הניסוי.
וללמידת עמיתים.

שביעות רצון של הלקוחות

להתקשר לכל מי
שפנה אלינו לאחר
תקופה ולברר מה
נשמע?
לשלוח מייל עם שאלון
משוב פעמיים בשנה.

פיתוח סייעות

השתלמויות קבועות
והדרכות לסייעות.

שביעות רצון של הורי
הצהרונית

הנגשת מידע לעולים
החדשים

יסודי

"באקדמיה ברשת" -
נפרסם שידור און-
מידע להורים העולים
החדשים בשפה
האנגלית והצרפתית

מפגשי חוסן  /למידת
עמיתים למזכירות,
סגניות ,סייעות וצוותי
חינוך שונים.

אחראי לביצוע

תאריך התחלה

תאריך
סיום

תקציב

מדד הצלחה

דורית פרנקל

ינואר 19

יוני 19

1000שח

רכישת מיומנויות של
"דע את עצמך",
מימוש עצמי ,הגברת
תחושת השייכות
וחוסן.

דורית פרנקל

ספטמבר 18

יוני 19

1000שח

הגברת תחושת
השייכות ,מימוש
עצמי ,דיאלוג וגיבוש.

בניית תכנית פעולה
בעקבות תשובות
הטלפונים.

דורית פרנקל
סבינה קנדל

פברואר 2019

יוני 2019

שביעות רצון ההורים

ניתוח שאלוני ההורים
ובניית תוכנית בעקבות
הניתוח.
תפקוד מיטבי

דורית פרנקל
ראובן רבינוביץ
שרונה מזור
דורית פרנקל
כרמית לוי

פברואר 2019

יוני 2019

שביעות רצון ההורים

ספטמבר 2018

יוני 2019

מנהל מחלקת מחשוב +
 90%מההורים לילדים
עולים חדשים יקבלו מידע אחראית עולים
אודות תרבות ביה"ס

לקראת תחילת
שנה  +סוף שנה

10.000
ש "ח

המורים ידרגו את
מקצועיות הסייעות
 90%מההורים
העולים החדשים
יחשפו למידע
ההסברה
חיזוק השייכות והקשר
עם ביה"ס.
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מטרה
קידום תקשוב בביה"ס

חדשנות ויזמות

מחלקה /
תחום

יסודי

משימה

יעד מתוכנן

סביבה מתוקשבת עירונית

קידום פורטל החינוך  3 -פגישות
שנתיות עם מנהלות הפורטל,
עדכון מידע ופרסום בפורטל.
קיום שעורים מקוונים בין בתי
ספר  3פעמים בשנה.
.

קיום מפגשי למידת עמיתים.

למידה מהצלחות -שיתוף
בטעימות פדגוגיות מבתי הספר.
למידת עמיתים.
קידום למידה שיתופית – כנס
יזמות.

קידום פיתוח תכניות פדגוגיות
חדשות בבתי הספר ואריזתן.

פינת המורה היזמית -אחת
לחודש מורה יזמית תציג און ליין
לכל בתי הספר את היוזמה שלה.
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אחראי
לביצוע
דורית
פרנקל
שרונה מזור

דורית
פרנקל
שרונה מזור
ענת כהן

תאריך התחלה
נובמבר 18

ספטמבר 18

תאריך
סיום
יוני 19

יוני 19

תקציב

מדד הצלחה
 100%מהמורים
ישתמשו בכלי הוראה
מתוקשבים ויפתחו
יחידות הוראה
מתוקשבות

יותר מורים יפתחו
פדגוגיות חדשניות.
יותר מורים יזמים
יצטרפו לנבחרת
המורים היזמים.

מטרה

קידום פרחי הוראה

מחלקה /
תחום

יסודי

משימה

יעד מתוכנן

--שילוב סטודנטים בבתי"ס.

תכנית  - PDSקשר שוטף עם
בית ברל ( 3פעמים בשנה)

סטודנטים לחינוך מיוחד
יגיעו ל 3בתי ספר פעמיים
בשבוע לעבודה פרטנית עם
תלמידים לקויי למידה.
אירוע הוקרה למוריםהחונכים פרחי הוראה.
גיבוש תכניות עבודה
בניהול עצמי

גיבוש תכניות עבודה בית
ספריות מקושרות משאבים

מרחבי למידה חדשניים

תכנון כיתות חכמות
המאפשרות סגנונות הוראה
שונים.

יותר מורים יתנדבו לחנוך
פרחי הוראה.
קיום וועדות מלוות פעמיים
בשנה.
פגישות שוטפות עם פיקוח
כולל  ,פיקוח על הייעוץ
ופיקוח חינוך מיוחד (3
פעמים בשנה).
עידוד בתי הספר וחשיפה
של כיתות חכמות.

אחראי לביצוע

דורית פרנקל

תאריך התחלה

ספטמבר 18

תאריך סיום

תקציב

מדד הצלחה

יוני 19
התלמידים ישפרו
הישגיהם הלימודיים.
תיווצר עתודת מורים
 3000שח איכותיים לעיר.

מאי 19
דורית פרנקל

דורית פרנקל
ואיילת דליות

ספטמבר 18

ספטמבר 18

יוני 19

יוני 19

יותר מנהלים ילמדו לנהל
משאבים ולתכנן תכניות
מקושרות משאבים.

ייעוץ
אקדמי:
5,000
ש "ח

פיתוח יחידות הוראה
מותאמות לסגנונות
למידה.
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מטרה

מחלקה  /תחום

משימה

יעד מתוכנן

שיפור רווחת תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים.

יסודי

פיתוח מקצועי של
הגורמים המטפלים

אחת לחודש פגישות שוטפות עם
מנהלת מח' קליטת עלייה
והאחראית על תחום העולים.

אחראי לביצוע

תאריך התחלה

תאריך
סיום

תקציב

אוגוסט 19

מדד הצלחה

כלי בקרה

אחת לחודש ישיבות שוטפות עם
ראש מדור בשפ"ח יסודי.
אחת לחודש ישיבות שוטפות עם
כל קבס"ית.
קיום ועדות פרט ,השמה ,שיבוץ
בהתאם לצורך
העצמה של ילדי
הכיתות הקטנות
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קיום יום שליפה לתלמידי כיתות
החינוך המיוחד.

בהובלתה של יונה
רוזנברג

 4כיתות ח"מ מיבנה ויחדיו יסעו
אחת לשבוע למת"י בנוה זמר.

באחריות :
השפ"ח ,מתי"א
ודורית פרנקל

10.000
ש "ח
פברואר 19

מאי 19

הילדים ידווחו על
חברים חדשים ורצון
להמשך בתכנית.

מטרה

יום הכשרה לתלמידים
דוברי אנגלית.

חינוך פיננסי דרך
תלמידים מובילים.

טיפוח החינוך המוסיקלי

קידום סובלנות לשונה

ליווי אקדמי להעמקת
ייחודיות בתי הספר

מחלקה  /תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך התחלה

השתלמות
לתלמידים

דוברי האנגלית ילמדו להיות
מורים צעירים להנחלת השפה
הדבורה.

דורית פרנקל

21.2.19

דורית פרנקל

ספטמבר 18

תלמידים ילמדו און
ליין כיצד ללמד
תלמידים חינוך
פיננסי באמצעות
תוכנת  2001און
ליין.

דורית פרנקל

הפעלה ומעקב אחר
מגמת המוסיקה
ב"דקל".

תוכנות שיתוף
פעולה עם אג"ם
ו"דקל".

ליווי מינהלת
לגיבוש תוכניות
עבודה

תאריך
סיום

תקציב

מדד הצלחה

 3000שח

יותר תלמידים ידעו
להשתמש בשפה
האנגלית הדבורה.
תלמידים ילמדו
להתנהל בצורה
מיטבית בשימוש
בכסף.

יוני 19

 216.000ש"ח

 5.000ש"ח

הסעות מדקל לאגם

דורית פרנקל

קידום ביה"ס מוסיקלי

קידום סובלנות לילדים
בעלי צרכים מיוחדים.
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בתי תלמיד
ראובן רבינוביץ
מטרה
הדרכת צוותי חינוך
צהרוניות תוכנית "
ניצנים "
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מחלקה  /תחום
בתי תלמיד

משימה
מתן כלים פדגוגיים
לצוותי הדרכה של
הצהרוניות העירוניות

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

החל מחודש ספטמבר
2018ועד סוף יוני
 2019כל חודש
שושי פדגור
השתלמות ומתן כלים
לצוותי החינוך .
 .1בניית תוכנית
עבודה
 .2התמודדות עם
ילדים מורכבים
 .3עזרה ראשונה
 " .4הארוחה" –
עידוד לתזונה
נכונה
 .5נוהל למניעת
אלימות ופיתוח
אקלים מיטבי ומוגן
 .6הערכות לקייטנות
וצהרוניות קיץ
 .7השתלמות על
אלרגיות מזונות
שונים
 .8ביטחון  ,בטיחות
ונוהל הטרדה
מינית

ראובן רבינוביץ

תאריך התחלה
ספטמבר 2018

תאריך
סיום
יוני 2019

תקציב

מדד הצלחה
העשרת הידע של
צוותי ההדרכה בבתי
התלמיד

שיתוף פעולה עם הורים

בתי תלמיד

בניית שפה משותפת
מול ועדי ההורים של
הצהרוניות

ועדת היגוי תיפגש עם
הנהגות הורים 4
פעמים בשנה לבירור
צרכם וגיבוש מענים.

קייטנת החגים חנוכה
ופסח תשע"

בתי תלמיד

.1בניית צוותי הדרכה
לילדים שבאים רק
לקייטנות
 .2בניית תוכנית
העשרה לקייטנה
 .3צמצום מתחמי
הפעילות
 .4שיבוץ חברות תוכן
למתחמי הפעילות

לנסות להביא כמה
שיותר תוכן מעניין
לילדי הקייטנות

ראובן רבינוביץ

ספטמבר 2018

יוני 2019

שביעות רצון שלההורים ושיתוף
פעולה.

אודליה שיינדורף

ראובן רבינוביץ
שושי פדגור

העמקת הקשר עםההורים

ספטמבר 2018

יוני 2019

מענה כמה שיותר
רחב להורי העיר
בכיתות א'-ג' בחופשת
חנוכה ופסח.
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מטרה
בניית מערכת חוגי
העשרה בבתי התלמיד
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מחלקה  /תחום
בתי תלמיד

משימה
.1בדיקה לאיזה חוגים
יש ביקוש.
 .2חיפוש חברות
שנותנות שירות חוגי
העשרה.
 .3משא ומתן מול
החברות
 .4חתימה על חוזי
התקשרות מול
החברות
 .5פיקוח על החברות
ועל האיכות ההדרכה

יעד מתוכנן
חודשים מאי – יוני
 2019פגישות עם
חברות החוגים
בחודש יוני פגישה עם
מנהלות בתי תלמיד
לחשיפת החברות
החוגים
חודש יוני בניית
מערכת חוגים כל בית
תלמיד לעצמו.

אחראי לביצוע
ראובן רבינוביץ
מנהלות בתי תלמיד

תאריך התחלה
ספטמבר 2018

תאריך
סיום
יוני 2019

תקציב

מדד הצלחה
מענה מירבי לרצונות
ההורים לסל חוגים
כמה שיותר רחב

תכניות חינוכיות להנחלת מורשת רעננה
סיון סלע

מטרה
הנחלת
מורשת
רעננה

מחלקה/ת
חום
חינוך
תרבות

משימה
ביקור בחדר ראשונים
ובמרכז ללימודי תולדות
רעננה וסיור מודרך
ברחוב אחוזה
אמץ אתר -סיפורה של
מושבה

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

אמץ אתר -בית ספר אגם

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הרצאות וותיקי העיר
המקושרות לאמץ אתר

הנחלת
מורשת
רעננה
הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

למידה חוץ בית ספרית

חינוך

טו בשבט

יעד
הכרת מייסדיה ,אתריה ומורשתה של רעננה
לכיתות ד' בעיר בכל בתי הספר היסודיים
ברעננה

אחריות
סיון סלע
נאוה מיטל

לו"ז
לאורך כל שנת הלימודים
תשע"ט

ילדי כיתות ד' יחקרו אתרים בקרבת בית הספר,
ויציגו אותם ביום שיא הקרוב ליום הולדתה של
רעננה.

סיון סלע

לאורך כל שנת הלימודים
תשע"ט יום השיא 31
למאי 2019

בית ספר אגם יאמץ בנפרד ,בנית אתר ותכנית
חינוכית חדשה מיוחדת לאתר החדש

סיון סלע

וותיקי העיר מספרים על רעננה של פעם
בהיבטים שונים .ההרצאות מקושרות לאתרים
השונים שבית הספר בחר לאמץ .למשל :בית
ספר יחדיו המאמץ את כיכר שקולניק יפגש עם
צביה שקולניק ,ביתו של ראש המועצה השלישי.
במסגרת אמץ אתר מפגש באתר והדרכה על ידי
וותיק באתר עצמו  ,או בעלי תפקידים (למשל
נלסון ,גיל ואסף באימוץ פארק רעננה)
הכנת מצגת+מתן הרצאות על ידי מתנדב
בהקשר של עצים ברעננה בפרט ובארץ בכלל
בהלימה למורשת רעננה .למשל מדוע נהגו
לטעת  2עצי דקל מסוג ווושינגטוניה.

לאורך של שנת
הלימודים .באופן חד
פעמי ,יום השיא של אגם
יהיה ב  29למאי
לאורך כל שנת הלימודים
תשע"ט

אפרת ויינברג
סיון סלע

תקציב
₪ 49,000
שחקנים
ואוטובוסים
 10,000ש"ח

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה
משובים של
המורות

משובים של
המורות
והמנהלות
משובים של
המנהלת והצוות
החינוכי

בהתנדבות

משובים של
המורות

סיון סלע

לאורך כל שנת הלימודים
תשע"ט

בהתנדבות

משובים של
המורות

סיון סלע

בטו בשבט תשע"ט

בהתנדבות

משובים של
המורות וגננות
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מטרה

מחלק
ה/תחו
ם
חינוך

שיח גלריה

הרצאה בליווי תמונותיו של שייקה בן יליד ,יליד
רעננה ומעצב סמל העיר ,כולל כלים של פעם ,כמו
מגהץ פחמים ,עששית ,פתיליה וכולה.

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

סדנת שימור אתרים

סדנא חווייתית העוסקת בדילמה של שימור מול
פיתוח לילדי כיתות ד' לכל בתי הספר היסודיים בעיר.

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

סדנת היישוב
בראשיתו

סדנא חווייתית וממחישה כיצד מתחילים בבניית יישוב סיון סלע
+המועצה לשימור
בהלימה להקמתה של רעננה המושבה.
אתרים

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

הכנת תכנית עבודה
שנתית מותאמת
לאוכלוסיית אגם בנושא
"רעננה עירי".
ביקורים להכרת המורשת של האתר כולל ביקור
גבעת מאיר
במוזיאון שהוקם על הגבעה.
ההדרכה נעשית על ידי מלאכי ריינר בעל המקום.

הנחלת מורשת
רעננה
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משימה

יעד

אחריות

סיון סלע

לו"ז

בהתנדבות

משובים של
המורות

סיון סלע+המועצה לאורך כל שנת
הלימודים תשע"ט
לשימור אתרים

מימון על ידי המועצה
לשימור אתרים

משובים של
המורות

לאורך כל שנת
הלימודים תשע"ט

מימון על ידי המועצה
לשימור אתרים

משובים של
המורות

לאורך כל שנת
הלימודים תשע"ט

מתנדבים

משובים של
המורות

לאורך כל שנת
הלימודים תשע"ט

בתיאום מול מלאכי
ריינר ללא עלות.

משובים של
המורות

צביקה מתנדב+
עלויות שכפול דפים
וצבעים.
בהתנדבות

+צביקה גפקוביץ'

לאורך כל שנת
הלימודים תשע"ט

תקציב

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה

הכנת תכנית שנתית ,כמו לבתי הספר הרגילים ,עם
התאמות לאוכלוסיית אגם.

סיון סלע יחד עם
אפרת המנהלת
ושיראל מורה
אחראית.
סיון סלע

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

עולים בגדול

הכנת דוכנים בנושא מורשת רעננה עבור ילדי גנ"י
העולים לכיתה א'.

סיון סלע

אוגוסט 2019

הנחלת מורשת
רעננה

חינוך

עץ הדומים

שתילה וזריעה בשטח עץ הדומים

סיון+רעיה+טלי+

שנת לימודים
תשע"ט

ראובן+נחמיה

משוב שך המורה

מטרה
הנחלת
מורשת
רעננה

משימה

מחלקה/ת
חום
מסע אל
חינוך
רעננה של
פעם

יעד

אחריות

תכנית להכרת מורשת רעננה ובעלי
מקצוע לילדי טרום טרום +טרום חובה
וחובה באמצעות סיפור מומחז
והפעלות.

סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

קיר כיכר
יצחק
שקולניק

הקמת קיר בבי"ס יחדיו בעקבות אמץ
אתר – כיכר יצחק שקולניק ע"ש ראש
המועצה השלישי .הקמת הקיר
תיעשה בשילוב התלמידים.

סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

ימי שיא
מיוחדים
לאוכלוסיות
שונות.

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

פיתוח אתר
אינטרנטי
לתכניות
החינוכיות

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

סגל אגם בעץ
הדומים

ימי שיא "הנתפרים" בהתאם
לאוכלוסייה במטרה ללמדם על
מורשת העיר ,למשל :אולפן (עולים
חדשים הלומדים עברית) ,צבר
(חיילים בודדים) וכו'.
אתר לתכניות החינוכיות להנחלת
מורשת רעננה ,אשר יכלול ספר
דיגיטלי עם הפעלות מקוונות ,חידון
מקוון ,מאגר סרטוני הדרכה ,קישורים
לאתרים רלוונטים ועוד ועוד.
פגישת הכנה עם ראובן נחושתן
המתנדב עם אפרת המנהלת ,ושיראל
רכזת חברתית למפגש גיבוש בעץ
להכרת מורשת האתר

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הקמת מאגר
סרטוני
הדרכה

סרטוני הדרכה מותאמים לילדים
בכיתה ד' בשיתוף וותיקים מספרים
וילדי בתי הספר.

+קרן המנהלת +
המחנכות של כיתות
ד'
סיון סלע

תקציב

לו"ז

שחקניות מתנדבות.
בתיאום מול
עלות לאביזרים :תפוזים ,ניירות עטיפה,
גגנת
והמתנדבות עם משחקים דידקטיים דיסקים לתמונות+
הוצאה חד פעמיות :פירות הדר
אדפטציה
מפלסטיק ,דיסק שירים
לפעילות ללא
תפאורה כבדה
וגדולה
לאורך כל שנת מימון על ידי המועצה לשימור
אתרים+בית הספר+צביה שקולניק
הלימודים
תשע"ט

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה
משובים של
הגננות

משוב של
המנהלת
והמורות
משובים של
המדריכים.

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ט

סיון סלע +טלויזיה
קהילתית+גליה
משקד+פורטל
החינוך

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ט

שרונה עובדת מול אתר העיריה

משוב של
המורות
והתלמידים

סיון סלע+אפרת
ויינברג

מפגש יעשה
בפריחה של
פרחי הבר

בהתנדבות (ראובן נחושתן)

סיון סלע +עופר
פנחסוב רכז מגמת
קולנוע תיכון אביב
+טלויזיה קהילתית

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ט

 10,000ש"ח

משוב של
המנהלת
והרכזת
החברתית
והמורות
משוב של
המורות
והתלמידים

43

מטרה
הנחלת  
מורשת  
רעננה
הנחלת  
מורשת  
רעננה
  
הנחלת  
מורשת  
רעננה

44

מחלקה/
תחום
חינוך

חינוך

משימה

יעד  

חומרים  מתכלים   הכנת  חומרי  למידה  והעשרה  ,כולל  מצגות  למתנדבים  
ואמצעים  להכנת   כמו  פרדס  ,מים  וכולה.
חומרי  למידה
גן  צ' לו  מאמץ  את  חורשת  החקלאים  
אמץ  אתר  לגני  
הילדים
  

אחריות
סיון  סלע

סיון   סלע+עינב  הגננת

לו "ז
לאורך  כל  שנת  
הלימודים  
תשע"ט
לאורך  כל  שנת  
הלימודים  
תשע"ט

תקציב  
  10,000ש"ח

  

  
חינוך

הקמת  מיני  חווה   הקמת  מיני  חווה  חקלאית  בשיתוף  יואב  וטליה  חסון  
ורננה  הרכזת  מולדת  בבית  ספר  אריאל  יחד  עם  מלאכי  
חקלאית
ריינר)  הבעלים  של "  גבעת  מאיר"(

הנחלת  
מורשת  
רעננה

חינוך

מחקר  אקדמי

הנחלת  
מורשת  
רעננה

חינוך

הצגה  ייחודית  
בנושא  מורשת  
ספורט  ברעננה

הנחלת  
מורשת  
רעננה

חינוך

תל  טבסור

הנחלת  
מורשת  
רעננה

חינוך

הקמת  קיר  
תצוגה  לאמץ  
אתר  ברטוב

ביצוע  מחקר  אקדמי  על  בוגרי  אמץ  אתר.
המטרה  היא  להוציא  מאמר  שישמש  את  כל  אתרי  
מורשת  ואת  כל  מוסדות  החינוך  בארץ  ללמידה  והעשרה  
בכלל  ולהפעלת  פרוייקט   אמץ  אתר  בפרט.
למידת  מורשת"  הפועל  רעננה"  בדגש  על  מרטין  דרוקר

משובים  
מהגננת  ,
מההורים  
ומהילדים

מלאכי+יואב+רננה+סיון

לאורך  כל  שנת  
הלימודים  
תשע"ט

סיון   סלע+המועצה   לשימור  
אתרים+דר  שלי  שנהב

שנת  לימודים  
תשע"ט

מימון  על  ידי  
המועצה  לשימור  
אתרים

סיון  סלע

שנת  לימודים  
תשע"ט

  3מתנדבות

משוב  המנהלת  
והמורות

יו"ר  ועד  חקלאי  
רעננה

משוב  
מהמנהלת  
והמורות.

חשיבה  עם  אורי  ברהום  מרשות  הספורט  על  הפעלת  
אוכלוסיות  נוספות  בתכנית  זו
למידת  מורשת  התל  על  ידי  הערכה  שהכנתי  יחד  עם  
רעיה  +חברנו  למוזיאון  כפר  סבא  לפעילות  בגן  
הארכיאולוגי  לסדנאות  הפקת  שמן  בבית  בד  ,דריכת  
ענבים  בגת  ועוד   +סדנת  זכוכית  בה  הילדים  ילמדו  על  
תעשיית  הזכוכית  ואף  יתנסו  מבחינה  מעשית
תערוכות  מתחלפות  על  לוחות  שעם  בבית  ספר  ברטוב  
בנושא  עץ  הדומים  +הכנת  ארון  תצוגה  לתל  טבסור  .
המוצגים  יהיו  תרומות  מנחמיה  תנא  ,רועי)  דוקטורנט (  ,
ואם  נצליח  גם  ממוזיאון  כפר  סבא

תב"ר  /
הערות
  
  

מדדי  הצלחה

סיון  סלע  +רעיה  הרכזת  מברטוב שנת  לימודים  
תשע"ט

סיון   סלע+סיגל   לויטס+רעיה

שנת  לימודים  
תשע"ט

משובים  של  
המורות  
והילדים

בית  הספר  
ותרומות  של  
החפצים  
ממתנדבים

מחלקת החינוך העל יסודי
דפנה עשת

מטרה

מחלקה

משימה

פיתוח וליווי מנהלים

על
יסודי

מפגשים סדנאיים קבועים
של מעגלי הגיל ברוח הניסוי,
המבוססים על ערכי כוכב
הצפון והעוסקים במנהל
כמפתח צוות ,בכישורי
המאה ה 21-ובהתחדשות
פדגוגית .ליווי מקצועי אישי
של מנהלים .

קידום ייחודיות בתי
הספר ,האקלים
וההתחדשות
הפדגוגית

על יסודי

המשך העמקת ייחודיות ביה"ס

יעד

אחריות

 7מפגשים סה"כ ,בנוסף מפגשים
נפרדים לחטיבות ולתיכונים.

מנהלת
המחלקה

 3ימי השתלמות בבית יציב בנושא
תמונת עתיד.

מפקחת
מ.החינוך

קיום וועדות מלוות פעמיים בשנה ,
שמטרתן דיון ביעדי בית הספר כנגזרת של
ייחודיות בית הספר בזיקה לזירת האקלים,
ההתחדשות הפדגוגית  ,והשותפויות.

מנהלת
המחלקה

 2פגישות אישיות עם מנהלי בתי הספר
לשיחות מעקב אודות ייחודיות בית הספר
ומעקב אחר פיתוח פדגוגיות חדשות על ידי
המורים.

מפקחת
מ.החינוך
צוות מנחי
הניסוי העירוני

תכנית
לו"ז
כל השנה

2019

תקציב
3,000
ייעוץ
אקדמי:
10,000

כל השנה

ייעוץ
אקדמי:
10,000
ש"ח

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
המנהלים כולם פועלים בתוך
בית ספרם לקידום ערכים
אלה

כל בתי הספר יחדדו את
הייחודיות שלהם ,בכולם
ישתפר מדד האקלים ובכולם
יוצגו יוזמה של התחדשות
פדגוגית או שותפות פנים/חוץ
בית ספרית

ליווי מנחי הניסןי העירוני את המנהלים
לאורך כל השנה
ליווי מנחי הרשתות את המנהלים
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מטרה

מחלקה

משימה

גיבוש מרחבי חינוך
ייחודיים אשר ישמשו
מגדלור להתחדשות
פדגוגית

על יסודי

פיתוח מרחבי חינוך ייחודיים
שמטרתם לאפשר לתלמידים
התנסות לימודית רגשית
וחברתית המכוונת לפיתוח
כישורי המאה ה.21-

העלאת אחוזי
הזכאות לבגרות

על יסודי

מיפוי בגרויות ופתיחת קבוצות
תגבור בתיכוניים .פתיחת
"הזדמנות שלישית" .הפעלת
מרכזי למידה .מכינת קיץ
לתלמידים הרוצים ללמוד 4-5
יח"ל.

יעד
המשך פיתוח מרחב ייחודי באלון,
ישיבות קבועות עם רכזת המרחב
מנהלת בית הספר וצוות מרחב

אחריות
מנהלת
המחלקה

לו"ז

כל השנה

פיתוח יזמות עסקית חברתית
בגרפיקה הממוחשבת בכיתות אייל.
העסקת רכזת פיתוח עסקי.
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מתן אפשרות
לתלמידים מתקשים
בתיכון ללמידה
מתוגברת

על
יסוד
י

מימון כיתות במתכונת אתגר
ומב"ר בכל התיכונים ,העלאת
אחוזי ההצלחה בבגרות

פיתוח מצויינות
וכישורים אישיים
בתיכונים

על יסודי

פתיחת מגמות מגוונות
וחדשניות בתחומי מדעים,
סייבר ,אומנויות,making ,
ועוד

הבאת כל בתי הספר הממלכתיים
העירוניים ל –  87%זכאות לפחות.
השלמת בגרויות קיץ .העלאת אחוז
הזכאות בבגרות במתמטיקה והעלאת אחוז
התלמידים הלומדים ב 5-יח"ל .העלאת

הממ"ד שמתחת ל 90%-ב.5%-
העלאת אחוז הבגרות המלאה בכיתות
אלה ל 85% -בכל התיכונים ,ישיבות
רכזי שחר
מתן מענה לכל תחום התעניינות
וכישורי התלמידים ופיתוח מצויינות

מנהלת
מחלקה,
מנהלים

כל השנה

מנהלת
המחלקה
מנהלי
התיכונים
מנהלת
המחלקה

כל השנה

תקציב

תב"ר

מדדי הצלחה

 10ש"ש

1,500

 80%מערכת המרחב משובצת
במנחים מקצועיים ובצוות
המורים בשעות פרטניות.
 30%מתלמידי ביה"ס מקבלים
שעה לפחות במרחב.

רכזת פיתוח
עסקי

10,000

ייעוץ אקדמי

5000

כל תלמידי אייל עובדים במיזם
העסקי ,עלייה של 10%
בביקור הסדיר.

60,000
תגבור
לבגרויות
חורף וקיץ

התיכונים בעיר הנמצאים תחת
 80%יעלו ב.5%-
התיכונים מעל  90%ישמרו על
התוצאה.

מתן שעות
לכיתות אתגר
ומבר לא
מתוקננות,
מתן סייעות

הבאת כל תלמידי כיתות אתגר
ל 85%-הצלחה בבגרות

מתן שעות
תקן
לתיכונים

כל התלמידים מוצאים עצמם
לומדים תחומי יידע בהם
מתעניינים.

מטרה

מחלקה

פיתוח מצויינות
וכישורים בחטיבות

על יסודי

פיתוח וסיוע
לתלמידים מתקשים

על יסודי

שיתופי פעולה עם
הורים ,קשר עם
הורים

על יסודי

שיבוץ מיטבי של
תלמידים

על יסודי

משימה
פיתוח חוגי ההעשרה
(מגמות) והרחבת
הרפרטואר תגבור לימודי
מדעים ,מתן קב אנגלית
למצטיינים
סיוע ופיתוח לתלמידים
מתקשים

יעד
מתן מענה לכל הכישרונות הכישורים
ותחומי ההתעניינות ש התלמידים.

אחריות
מנהלת
המחלקה

לו"ז

תקציב

כל השנה

 40ש"ש לכל
חטיבה

תב"ר /

מדדי הצלחה
כל התלמידים יהיו משובצים
בחוג העשרה אותו בחרו

מנהלי בתי
הספר
מתן מענה רגשי לימודי לכל תלמיד
מתקשה .מתן מעטפת טיפולית – עו"ס,
פסיכולוג ,יועצת ,עובדת סל"ע ,ליווי
סייעת בעת הצורך ,שעורי עזר תלם.

מנהלת
המחלקה
משרד החינוך
מנהלי בתי
הספר

כל השנה

כל התלמידים יקבלו מענים
בהתאם לצרכיהם

קשר רצוף עם נציגי
הנהגת ההורים ועם הורים
בכלל

 4מפגשים שנתיים של יו"ר וועדי ההורים
בחטיבות ,ו 4-עם התיכונים 3 , ,מפגשים
עם כל הנהגת ההורים ,,אחד מהם
מוקדש לתכנית "מלקות ללמידה" ,
 3מפגשים עם הנהגת הורי הממ"ד ,קשר
רציף נוסף עם יו"ר הנהגת ההורים,
פגישות עם הורי תלמידים על פי הצורך.

מנהלת
מחלקה

כל השנה

תקשורת רצופה ,בשקיפות,
חוויית אמון של הנהגת
ההורים.

ניהול פגישות וועדות לשיבוץ
מיטבי

 90%תלמידים מיועדים שעברו וועדות שיבוץ
של תלמידים מעוכבי שיבוץ ומיועדי שיבוץ
מהחטיבות לתיכונים.

מנהלת
מחלקה,
קבס"יות ,רכזת
וועדות השמה

נובמבר –
ישיבות
צוותים
בחטיבות,
פברואר,
יוני –
ישיבות
מעוכבי
שיבוץ,
מרץ-מאי-
וועדות
השמה

כל התלמידים מעוכבי השיבוץ
ותלמידי החינוך המיוחד
משובצים ב 1 -בספטמבר.

 95%תלמידי חינוך מיוחד מיועדים עברו
וועדות השמה וועדות שיבוץ ,בזמן.
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מטרה
פיתוח צוותי כיתות
ייחודיות

מתן מענה ייחודי
לתלמידי הכיתות
הייחודיות בתיכונים
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מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /

מדדי הצלחה

על יסודי

ימי עיון צוותי אתגר ומב"ר
מיקוד על

ימי עיון  ,שליחת חומרי השראה
במהלך השנה

מנהלת המחלקה

אחת
לשנה

על יסודי

פיתוח השתלמות
עירונית למחנכות
החינוך המיוחד
במרכז להכשרת
צוותי חינוך ברעננה

מערך השתלמות למחנכות כיתות
החינוך המיוחד,

מנהלת המחלקה
מנהלת מרז
ההשתלמויות

כל השנה

גיבוש צוות עירוני של מחנכות
החינוך המיוחד הרואות עצמן
כקבוצת השתייכות ומנהיגות
החינוך המיוחד בעיר

על יסודי

מפגשים קבועים עם צוות
אייל להדרכה

התמקצעות תפיסות מבנים
וסדירויות צוות אייל

מנהלת המחלקה

כל השנה

מתן שירות מיטבי לתלמידי אייל
ירידה של  15%בנשירה ,עלייה
של  15%בביקור הסדיר.
שמירה על השגרות שנקבעו

על יסודי

ישיבות מעקב קבועות,
וביקורים ברמה המערכתית,
כיתתית ופרטנית .ישיבות
בשיתוף עם פיקוח משרד
החינוך.

 2-3פעמים בשנה בכל בית ספר
למניעת נשירה וזיהוי צרכים ברמה
העירונית ,קיום פגישות שוטפות עם
מנהלת המת"י.

מנהלת המחלקה,
קבס"יות.

כל השנה

תלמידים מקבלים מענים
מיטביים בכל הכיתות
הייחודיות.
 15%ומטה פניות הורים וצוות
בקשיים.

על יסודי

איתור מדוייק של תלמידים
לתכנית סל"ע ,בשיתוף
קב"סית ,יועצת ונציגת קידום
נוער.

110,00

קיום תכניות ייחודיות :.בישול,
מוסיקה ,סולולר ,נהיגה תאוריה,
כישורי חיים ,וכד'

סיורים לכיתות האתגר.
מתן מענה רגשי ל 40%-מהתלמידים
המדאיגים בסכנת נשירה ובתפקוד
כללי תת משיג ,בנקודת השקה
לתלמידים המדאיגים המטופלים על
ידי עו"ס.)10%(.

7,000

קיום ימי העיון ,משוב
הצוותים

20,000
מנהלת מחלקה ,
קבס"יות ,מנהלת
קידום נוער

כל השנה

 90%מהתלמידים המטופלים
ישפרו תפקוד וביקור סדיר.

מטרה

מחלקה

מתן מענה לתלמידים
הלומדים מחוץ לעיר,
ומעקב אחריהם

על יסודי

הצמחת תכנית
"מלקות ללמידה"
ברוח התרבות
העירונית

חטיבות

חיזוק החינוך
הציבורי
בממ"ד

על יסודי

משימה

יעד

קיום וועדות התמדה בבתי
הספר לתלמידים הנמצאים
בחוסר תפקוד/בסכנת נשירה

קיום פעמיים בשנה וועדות התמדה
בבתי הספר שמטרתן לדון עם
הצוותים הבין מקצועיים בתלמידים
מדאיגים ובסכנת נשירה

קיום וועדות בין מקצועיות עם
ההורים בעירייה לתלמידים
הנמצאים בחוסר
תפקוד/בסכנת נשירה
מעקב אחר השתלבותם של
התלמידים הלומדים מחוץ
לעיר בחינוך הרגיל ובחינוך
המיוחד
שותפות חטיבות משרד
החינוך והעיר בהצמחת
התכנית

שיתוף פיקוח  +נציגות בתיה"ס +
רווחה במידת הצורך  +שפ"ח +
קב"ס  +ההורים והתלמיד/ה לדיון
רחב בתלמיד.
פגישות מעקב עם הקב"סיות לקבלת
סטטוס לגבי התלמידים הלומדים
מחוץ לעיר ,ישיבות עם פיקוח
החנ"מ
ישיבות משותפות מנהלות ,פיקוח
,מת"י  ,פסיכולוגיות ,התייעצות,
דיונים וליווי

ישיבות קבועות עם
המנהלים במהלך
השנה לשם חשיבה על
הדרכים למימוש היעד,
גם עם וועד הורים
יישובי.
מעקב ותגבור קליטת
התלמידים בכפר בתיה

שילוב מיטבי של התלמידים מרעננה
בכפר בתיה

תגבור אמית רננים

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
 80%מהתלמידים ישפרו
תפקוד

מנהלת מחלקה,
קבס"יות פיקוח

סוף חציון
 ,1תחילת
רבעון
אחרון

 80%מהתלמידים ישפרו
תפקוד

מנהלת מחלקה
 ,קב"סיות

כל השנה

ביקורי קב"סית בכל המסגרות
מחוץ לעיר ,שביעות רצון של
 80%התלמידים והוריהם.

כל רבעון

כתיבת פרוטפוליו של
המנהלות ,ביצוע התכנית
ברוח התרבות העירונית.

כל השנה

העלאת אחוזי הלומדים
בתיכונים הממ"ד העירוניים ב –
.10%

מנהלת מחלקה,
מנהלות
החטיבות פיקוח
מ.החינוך
מנהלת מחלקה,
העלאת אחוזי הלומדים בתיכונים
הממ"ד העירוניים ב –  .10%בשיתוף מנהלים
ראש המינהל מנהלי בתיה"ס השש
פיקוח
שנתיים ,ופיקוח.

מנהלת מחלקה,
קב"סית

 13שעות
הוראה –
75,000
 6ש"ש -
34,000

העלאת מס התלמידים בחברה
ומשפט ב20%-

49

מטרה

50

מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר

מדדי הצלחה

ליווי ייחודי לביה"ס חינוך מיוחד 3
פעמים בשנה.

מנהלת
מחלקה

כל השנה

סייעות
כיתתיות
בכיתות
הקטנות

קיום סדירויות הישיבות

ישיבות בין מקצועיות יסודי וחטיבה
להתוויית התכנית ,והטמעתה בבתי
הספר .פיתוח מודל

מנהלות
המחלקות

כל השנה

חוברות –
 2,000ש"ח

תוך שנה מודל קיים בתחום
לימודי ורגשי.

מפקחות
מ.החינוך
מנהלת
מחלקה
מפקחות
מ.החינוך

כל השנה

מתן דגש על חינוך
מיוחד ייחודי

בי"ס "אגם"

פיתוח מבנה רצפים
יסודי-חטיבה

על יסודי
ויסוד

ישיבות
קבועות עם
מנהלת
ביה"ס,
מפקחת על
הח"מ ,מנהלת
מת"י
תכנון ובניית תכנית
רצפים בין בית הספר
היסודי לחטיבת
הביניים

מתן דגש על נושא
העולים

על יסודי

איתור צרכים ושיפור
מענים לעולים ,פיתוח
והפעלת תכניות
ייחודיות

ישיבות מעקב ודיון תלת שנתיות
במטרו והשרון עם צוותי החינוך של
בתי הספר ,מפקחות בתי הספר,
מנהלת מח' עלייה.

כיתות אתגר
עולים ,סייעות
אתגר עולים

 85%מהעולים יקבלו את כל
המענים להם זקוקים

קיום פורום חינוך
מיוחד לעל יסודי

על יסודי

חשיבת על מערכתית
דיונים וקבלת החלטות
לגבי אופן התנהלות
ומבנה כיתות החינוך
המיוחד ,וועדות
השמה ,תלמידים
מחוץ לעיר וכד'

ישיבות דו חודשיות עם השפ"ח ,מת"י,
קב"סיות ,רכזת וועדות השמה.
קבלת החלטות וביצוען.

מנהלת
המחלקה,
השפ"ח ,מת"י,
קב"סיות

כל השנה

וועדות השמה אפקטיביות,
שיבוץ מיטבי של תלמידי
החינוך המיוחד בעיר ומחוצה
לה ,התווייה עירונית של תכנית
השתלמות למחנכות.

קיום פורום חשיבה
למעגל העל יסודי

על יסודי

חשיבה על גיבוש
מעגל העל יסודי על
בסיס ערכי כוכב
הצפון ,כקבוצה
וכיחידים

 6מפגשים שנתיים עם גדי ונועה

מנהלת
המחלקה

כל השנה

מעגל מנהלים על יסודי הרואה
עצמו  ,ומתפתח ,כחלק
אינטגרלי מהתהליך ומהתרבות
העירונית ,כגוף ,וכיחידים

מטרה

מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר

מדדי הצלחה

קיום פורום התמכרויות

על יסודי

קיום פורום פעולה
לקידום נושא המניעה
והאכיפה

קיום סיורי למידה בראשון ,אשדוד ורמת
השרון ,בהנחיית יעקוב נוי ,קיום  3מפגשים
רב מקצועיים שנתיים המתווים תכנית
פעולה בתחום האכיפה והמניעה

מנהלת
המחלקה
ביטחון עירייה,
ענת כהן ,ועוד.

כל השנה

תכנית מניעה יותר רחבה,
תכנית עם הורים ,שיפור דרכי
אכיפה

התכנית הלאומית
למניעת אובדנות

על יסודי

הצגת התכנית לעירייה
החדשה ,הכשרת
שומרי סף.

הכשרת "שומרי סף"

מנהלת
המחלקה ,
השפ"ח,
מ.הבריאות.

כל השנה

סיום הכשרת כל שומרי הסף
בעיר
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מבנה הגשה של תכנית עבודה אגפית – קידום נוער
מטרה

תחום  /מחלקה

תוכנית מניעה
וטיפול בבתי הספר
בעיר

סל"ע

• המשך פיתוח
התוכנית
בתוך החטיבות
והתיכונים
בהתאם לצרכים
העולים
מן השטח.

פיתוח תהליכי
מעקב ,תיעוד
וסיכום

הדרכת הורים
מטרתה צמיחה
בתוך המארג
המשפחתי ומתן

מרחב גמישות והבנה
הדדית.
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משימה

הדרכות הורים

*מענה לבתי הספר
היסודיים – מיפוי צרכים
ראשוני
*קיום ישיבות מיפוי סוף
שנה בשיתוף
הקב"סיות.
*קיום ישיבות מטה
סל"ע אחת לשבוע
מעקב על אוגדן
טפסים סטנדרטים
בשימוש בתוכנית.

יעד

אחריות

*פילוח אוכלוסית היעד ,עפ"י
דיוק פרופילים המופנים לתכנית
סל"ע

מנהל מחלקה+
רכז התכנית+
רפרנטית

לו"ז
לאורך
השנה.

*המשך פיתוח תהליכי מעקב
ומקסום התאמת השירותים
הניתנים בתכנית סל"ע.

*המשך עבודה על ממשק
הדרכת הורים אל מול הממשק
של הטיפול בנוער.
*כרגע היעד מותאם לעובדת
אחת 20.הדרכות פרטניות
 2קבוצות..עובדת שנייה בשלבי
גיוס ,מס' המענים יגדל בהתאם.
* איוש משרת מטפל משפחתי
שיצאה לפנסיה.

 7.15תקנים.

*ישיבות מעקב אמצע
וסוף שנה בנוכחות
צוותים בינמקצועיים.

₪ 858,000

• העברת שאלונים
הבודקים את המישור
החברתי ,רגשי,
לימודי ומשפחתי.

+רכזת
תוכנית
ומנחה
מקצועי
כ202,000-
₪

*איתור צרכים
ובניית/התאמת
המענים לשטח.
*ייחודיות עובדי סל"ע
*חשיבה על מענים מחוץ לשעות
הלימודים כגון :פרויקטים לקיץ,
אקדמיה לנוער וכדומה.
סטנדרטיזציה של כל עובדי
המחלקה להתנהלות אחידה
בהקשר של תיעוד ונהלים

תקציב

מנהל מחלקה+
רכז תכנית+
רפראנט
רונית גל

• למקסם התאמת
השירותים הניתנים
לאוכלוסייה הזקוקה.

לאורך כל
השנה
כל קבוצה
10
מפגשים
במהלך
השנה.

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

עלות קבוצת
הורים –
₪ 6,000
+
 1.35תקנים
למטפל
משפחתי=
₪ 100,000

• העברת שאלון למפגש
שביעות רצון והפקת
לקחים למשתתפים.
• דוח סיכום קבוצה.
• דוח סיכום התערבות
פרטנית.

מטרה

תחום  /מחלקה

פיילוט

התערבות
טיפולית
קבוצתית

קבוצות
ופרוייקטים

שיפור השירות
מדידה והערכה

מדידה והערכה

פרואקטיביות
וחדשנות

פיתוח יזמויות
עסקיות
והכשרות
מקצועיות
לתלמידי בתי
הספר והיל"ה

לו"ז

תקציב

משימה

יעד

• התערבות כיתתית במטרה לשיפור
האקלים הכיתתי באמצעות איתור
הכולל :תצפיות ,הנחייה לצוות המורים,
איתור תלמידות לטיפול פרטני וקבוצתי.
המודל מבוסס על התערבות מערכתית
הורה – מורה – תלמיד.

מתן כלים חינוכיים טיפוליים לשיפור
האקלים הכיתתי.
שיפור תחושת המסוגלות
והשייכות של התלמידות
בבית הספר.

מנהלת המחלקה
+לירון כהן
עובדת סלע
בחטיבה  +ליווי
והנחייה

לאורך כל
השנה,
אוכלוסיית
כיתה ח' -
בי"ס אמית
רננים

נכלל
בתקציב
כ"א סל"ע.

התערבות קבוצתית עפ"י הצרכים
שמועלים ע"י בתי הספר כגון :
קבוצות הורים ,סקס סמים ואלכוהול,
פוטותרפיה ,ח"מ ,גינון טיפולי ועוד.
*פיתוח ערכות מוכנות להעברת קבוצות

*המשך פיתוח
והתמקצעות בכלים
יצירתיים בהתערבות
קבוצתית בבתי ספר

רכזת תחום
קבוצות+מנחי
הקבוצות

במהלך כל
השנה

נכלל
בתקציב
כ"א סל"ע.

• חידוש כלי
המדידה המודדים
אפקטיביות טיפול בתוכנית
והטמעתה.

*בחינת שאלת מחקר מדוייקת לשם
כלי הערכה ומדידה חדש ,מדוייק
והעונה נכון יותר לצרכי התכנית.
•  100%מהנשאלים יענו על
השאלונים באמצעות הניידים
*הרחבת המענים במרכז להכשרות
מקצועיות/תעסוקתיות לבני נוער
בעיר( :ייבחרו  3מסלולים עפ"י
הרישום).
 .1הכשרה בנושא קידום עסקים
באמצעות האינסטגרם.
 .2הכשרה בתחום האינטרנט
.3שילוט חוצות – עתיד ורוד
 .4הכשרה בתחום הסטיילינג בשתוף
פעולה עם מכללת שנקר.
 .5הכשרה בתחום המוסיקה

ספק חיצוני+מנהל
המחלקה+רכזות
תחום מדידה
והערכה

12.2018
עד
6.2020

כ₪ 3,000-

מנהלת המחלקה
ומנכ"ל עמותת
"עתיד ורוד".

ינואר
 2019עד
יולי 2019

אקדמיה לנוער:
*שיווק וחשיפת המיזמים.
*תהליך מיון וקבלה.
*קליטת התלמידים והפעלת
המודלים במשך שנת הלימודים.

אחריות

כ-
150,000
 ₪עתיד
ורוד
כ70,000-
מסעיף
פרוייקטים

תב"ר
/
הערות

מדדי הצלחה

*שאלון שביעות רצון
בתום התהליך.
*דוח מסכם ע"י מנחת
הפיילוט.
*סיכום והפקת לקחים
של מנחת הפיילוט עם
יועצת/מחנכת הכיתה.
*שאלון שביעות רצון
בתום התהליך.
*דוח מסכם ע"י מנחה
הקבוצה.
*סיכום והפקת לקחים
של מנחה הקבוצה עם
יועצת/מחנכת
השכבה.
• הטמעת הכלי כך
ש100%
מהעובדים
ישתמשו בו.

* התמדה בתהליך עד
לסיום ויציאה עם כלים
וידע ,אשר יסייעו להם
בהכרה וכניסה קלה
יותר לעולם התעסוקה
בעתיד.
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מטרה

תחום  /מחלקה

פרסונאליזציה
(לכלל העובדים
במחלקה)

כח אדם

לכלל העובדים
במחלקה

שימור ופיתוח
מקצועיות
העובדים
הטיפוליים
והחינוכיים

משימה
*פגישות עבודה קבועות
כל שבועיים.
*קיום הדרכות פעם
בשבועיים.
*העשרות מקצועיות.
• שיחות משוב עם עובדים.
• ישיבות צוות הכשרות
טיפוליות אחת לשבוע
(הצגות מקרה ,נושאים
משותפים לדיון מקצועי)

יעד
*שימור ופיתוח המשאב
האנושי.

• כל העובדים ישתתפו
בשיחות חתך.

• פעילות גיבוש לצוות
המחלקה.
• גיוס כח אדם:
*גיוס עובדת טיפולית חינוכית
להיל"ה (חינוך מיוחד).
*גיוס מטפלת משפחתית
למחלקה.
*גיוס מנהל יחידת מניעה.
*גיוס מזכירה.
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• מתן הדרכה אישית לצוות
הטיפולי
* פורום מטפלים.
* השתתפות
בקורסים/השתלמות/הכשרות
מקצועיות לאורך השנה.

אחריות

לו"ז

מנהלת
המחלקה+
רכזת תחום
טיפול

כל השנה.
מספטמבר
 2018עד יוני
2019

מנהלת
המחלקה+
עובדות
האחראיות על
צוות הכשרה
מקצועי

יום גיבוש
לצוות המחלקה
סביב מאי-יוני.

שימור ופיתוח המשאב
האנושי/מקצועי
תוכנית הכשרה למטפלים:
• המשך עבודה על ניהול
עצמי ומימוש עצמי.
•  CBTהתנהגויות סיכון.

₪ 10,000
עבור 34
עובדים.

משוב של
העובדים על
העבודה בארגון.

גיוס כח אדם –
מדובר
בתקציב קיים
של עובדים
שסיימו.

מנהלת
המחלקה+
רפרנטית כ"א
מנהלת
המחלקה+
רכזת טיפולית+
רכזת
הכשרות+
אחראי על
ישיבות הצוות+
רכזת קבוצות

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

לאורך כל
השנה

תוכנית
הכשרה
שנתית-
₪ 30,000
(ע"ח תקציב
מנהל יחידת
סלע שלא
אוייש)+
סופרויזן לצוות
הטיפולי -
מאירה טלוסטי
–כ.₪ 3,500-

* הצלחה בהטמעה
בקרב העובדים את
הכלים שקיבלו
בהכשרות
המקצועיות,
במטרה לפיתוח
ולקידומם בפן
המקצועי.

מטרה

תחום  /מחלקה

משימה

שותפויות
שיתוף במידע,
התייעצות משותפת
ונקיטת פעולות
משותפות לגבי
תפקוד לקוי של
תלמידים ,לשם
צמצום הסלמת
מצבם לכדי נשירה.

• מיפוי ואיגום  ,משאבים
עירוניים לנוער בסיכון.

יעד
* המשך חיזוק הקשר עם
הקב"סיות בעיר.
* חיזוק הקשר עם עובדי נוער
באגף לשירותים חברתיים,
במחלקת נוער ונאס"א במטרה
לייעול העבודה מערכתית בעיר
לטובת נוער
בסיכון.
* השתתפות בצוות נוער בסיכון
בעיר.
• השתתפות בפורום מניעת
אלימות בעיר.
• שת"פ עם מחלקת קליטת עלייה
בעיר.
• שת"פ עם סיירת הורים וסיירת
ביטחון.
• חיזוק שיתוף הפעולה עם שרות
מבחן לנוער.
• השתתפות בוועדות התמדה
ברשות.

אחריות
רכז תחום
טיפול+מנהלת
המחלקה+
רפנרט מחלקה

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

לאורך כל
השנה

• יצירת שפה משותפת ,
הזנה הדדית ,חשיבה
על תוכנית/מענים
משותפים בכל אחד
מהשותפויות.
• שתפ בטחון-הגעה
לנוער במצבי סיכון
בטרם גורמי החוק
נכנסים לתמונה –
מניעה.
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מטרה

הקניית
השכלה וחינוך
ערכי חברתי
לנוער מנותק

תחום /
מחלקה
הי"לה
(תוכנית
השלמת
השכלה
לנוער
מנותק)

משימה
* איתור:
מזדמן
יזום – פגישות סדירות עם גורמים
בקהילה לצורך הפניית נערים.
• יצירת קשר אישי ורכישת אמון באמצעות
חיזור
ו  reaching outממושך מול הנער
והקהילה.
* אבחון:
 טיפול פרטני וקבוצתי אחת לשבוע. חינוך וערכים – טיולים ,הרצאות,סדנאות וכו'.
 שילוב במסגרות נורמטיביות – מסעישראלי ,הכנה לצה"ל ,תעסוקה וכו'.
 התנדבות בקהילה במהלך השנה.• למידה פרטנית או קבוצתית במסלולים:
בגרות מלאה 10 ,יחידות בגרות 12 ,שנ"ל
והעשרה.
• ועדות הערכה בינמקצועיות על כל תלמיד
בקידום נוער אחת לשבוע.
• ישיבות מורים וצוות טיפולי אחת לחודש,
להתבוננות והעמקה בכל נער מנקודת מבט
הוליסטית.
• ערב הורים נערים.
• ביסוס הקשר עם גורמי חינוך מיוחד בעיר
• מסע לפולין
• נמ"ש (נוער מוביל שינוי)
• פגישות מעקב ממוקדות נער לאורך השנה
בהשתתפות צוות רב מקצועי הכולל :קב"ס,
שפ"ח ,ר ווחה ,שירות מבחן ,בריאות הנפש,
הורים ,תעסוקה וכל גורם רלוונטי אחר.
• רכזת תפקודי נער
• מדריך חבורות רחוב
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יעד
* שימור תהליכי איתור וגיוס
תלמידים מנותקים וגיוסם
לטיפול ולמידה במחלקה:
מעל  90%מהנוער המנותק
בעיר נמצא בטיפול המחלקה.
*  80%מבני הנוער המאותרים
ימצו את הליך ההתערבות
ויסיימו את הלימודים
בהצלחה.

אחריות

צוות
היל"ה

לו"ז

תקציב

לאורך כל
השנה

תקציב כ"א
 2.4תקנים.
200,000
ש"ח (כולל
מנהל הי"לה
ושתי עובדות
טיפול)

*גיוסם לתהליך טיפולי במטרה
להוביל לשינוי מיטיב עבורם.
*במישור הקבוצתי – המשך
הטמעת התהליך שהחל,
הרחבתו וחיבורו לגורמי
התנדבות בקהילה.
• שיפור ומיצוי היכולות הלימודיות
(היל"ה) של הנערים/ות המנותקים.

• העשרה מקצועית למורים להבנת
תהליכים רגשים של התלמידים.
• חיבור בין נערים להורים מתוך שיח מקדם
• מיטוב תהליך כניסת אוכלוסיית חינוך מיוחד
לתכנית היל"ה ואיגום המשאבים בעיר.
• יציאה למסע לפולין בחודש מרץ
• הקניית כישורי חיים בינאשיים וקבוצתיים.
• המיקוד הוא מעקב אחר התאמת תכנית
ההתערבות עבור התלמיד ודיוקה לאורך
השנה.
• איוש תפקיד רכז תפ"ן במטרה להדק את
ההחזקה ברמה התפקודית של תלמידי
הילה תוך שילוב עבודה בלתי פורמלית
מולם.
*איתור ומתן מענה לבני נוער שיהווה המשך
ישיר לשעות הלימודים אחר הצהריים.

תוכנית
חינוכית
חברתית –
₪ 30,000
עבור 31
תלמידי
היל"ה.

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• עמידה ביעדים
של 90%
מהמנותקים.
• 80%
מהלתמידים
המנותקים
המשולבים
בתוכנית ימצו את
תהליך
ההתערבות.

מרכז הכשרה והתפתחות מקצועית 2019
איילת דליות

מטרה
מרחב
השתלמות
עירוני ברוח
ערכי כוכב
הצפון לפיתוח
צוותי חינוך
כמנהיגים
אותנטים

תחום /
מחלקה
מרכז
הכשרה
ופיתוח
מקצועי

משימה
מחקר ופיתוח של מודל "דרך
רעננה" בבתי הספר היסודיים

יעד
תהליך הערכה בהתאם ליעדי מרחב
המרחב
פיתוח  dnaשל פדגוגיה אותנטית
פיתוח מודל לחילוץ משימת למידה
למרחב  +מודל פעולנ למרחב הסטודיו

גיבוש מודל עבודה לפיתוח מקצועי
מורי על יסודי

אחריות

לו"ז

מנהלת
המחלקה
 +מנהלת
יחידת
מו"פ +
צוותי
סטודנטים

עד
ספטמבר
עד
ספטמבר

תהליך חקר של השתלמויות המורים
הקיימות

עד ספ-

בניית שותפות לבניית המודל עם פיקוח
ומנהלת מחלקת על יסודי

עד ספ-

תקציב
₪ 70,000

מדדי הצלחה

תב"ר /
הערות
•
•
•
•

מספר משתתפים
בהשתלמויות
משובי מורים
משובי מנהלים
מודל כתוב ומתוקף

בניית מודל להמשך עבודה עם מורי
מתמטיקה בעיר
מתן מענים של פיתוח מקצועי
לעובדי עירייה בבתי הספר

השתלמות ספרניות שנתית

לאורך
השנה

השתלמות סייעות

לאורך
השנה
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מטרה

מרחב השתלמות
עירוני ברוח ערכי
כוכב הצפון לפיתוח
צוותי חינוך
כמנהיגים אותנטים
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תחום /
מחלקה
מרכז הכשרה
ופיתוח מקצועי

משימה

יעד

בניית קשר בין
מרחב המורים
לתהליכי פיתוח
מקצועי פנים בית
ספריים

תקשורת לאורך השנה עם מנהלי
בתי הספר ביחס למורי מרחב
המורים.
תקשורת לאורך השנה עם מלווי בתי
הספר לחיבורים לתהליכי הייחודיות

אחריות

מנהל
המחלקה

לו"ז

לאורך כל
השנה

תקציב

ייעוץ
אקדמי:
30,000
ש "ח

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

• מנהלים ידווחו על
תרומת תהליך הפיתוח
המקצועי לתהליכי
ייחודיות

ליווי השתלמות
המנהלים

פגישות שוטפות עם מנהלות
המחלקה וסיוע בבניית מפגשי מעגל
הגיל

לאורך כל
השנה

• בהתאם למדד
ההצלחה של מנהלות
מחלקות הגיל

בניית שותפות עם
מכללות מורים
לשלב הסטאג'

השקה של מודולת רעננה למורות
שנה א-ב

עד ספ'

• פיתוח סילאבוס
• פתיחת מודולה חדשה

יצירת רשת עבודה
עם רשויות נוספות
מול מטב משרד
החינוך

ארוח יום עיון משותף  +ביקור
ברשויות נוספות

עד ספט

• תרומה של קשרים אלו
לפיתוח המודל של דרך
רעננה

פיתוח מודולה
מלווה למורות
21m

הפעלת מודולה לתש"פ

עד ספ

• פיתוח סילאבוס
• פתיחת מודולה חדשה

יחידת רישום בתי ספר 2019
מיכל פורת

מטרה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

מדדי הצלחה

שיפור השירות

שירות אינטרנטי לתושבים
online

שימוש ביישום של  70%מצרכני
השירות.
תושבים בעלי דרכון חסומים
למערכת.

מנהלת היחידה
אגף המחשוב
ואוטומציה

בתקופת הרישום ועד תחילת
השנה

משוב סקר דעת קהל
פיתוח כלי למדידה
דוחות מהאדמין (האינטרנט)

צאט בוט
שיחת וידאו עם תושבים בנושאי
רישום והעברה

להגיע למרבית התושבים
באמצעות פרסום בכל מדיה
אפשרית

אחראית אתר חינוך
מנהלת מחלקת יסודי
מנהלת היחידה
משרד החינוך
דוברות

כשבוע לפני תחילת הרישום.

הפחתת פניות תושבים לשאלות
בנושאי הרישום.

מערכת טלפוניה חדשה

מערכת שתאפשר יכולת ניתוב שיחות רכש ולוגיסטיקה

2019

משוב סקר דעת קהל

התייעלות בניהול מסמכים

טפסים מקוונים

כל הטפסים המפורסמים באתר
העירוני ונדרשים ביישומים של
אוטומציה יהיו מקוונים ויאפשרו
חתימדיגיטאלית של התושב.

מחשוב
אוטומציה
מנהלת היחידה

לפני הרישום לשנת 2020

אפשרות אירכוב המסמכים
לתיק תלמיד ויאשפר את סיום
תהליך הרישום לתושבים שאין
ברשותם מדפסת.

התמקצעות הצוות

התמקצעות ולמידת תהליכים
חדשים על פי יכולות של כל
עובד והתאמה לצרכי היחידה
והעדפותיו

ממענה שהיחידה נותנת 70%
י כל צוות היחידה"יינתן ע

מנהלת היחידה

לאורך השנה

מתן מענה של כל אחד מאנשי
צוות היחידה לדרישות להפקת
מידע בתחומי אחריותו.

שיפור תהליכים

העברת מידע ביניים באמצעות
מסרונים ודוא"ל לתושבים.

הודעות על פרסום חוברות בכל
חתכי הגיל  ,עדכון לאחר סיום
דיון בועדת העברות.

מנהלת היחידה
דוברות

בתקופת הרישום

החוברות יספקו מידע נוסף
ומפורט לתושבים ויקלו על
העומסים בפניות התושבים.

מיטבית לקיצור זמני המתנה בזמני
עומס.
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מדור סייעות
כרמית לוי
מטרה

יעד מתוכנן

יבוצע ע"י

סטטוס

תקציב

מדד הצלחה

מאגר נתוני כח אדם מעודכן
ועדכני

שיפור המאגר הקיים והכנסת דוחות נוספים

מנהלת מדור סייעות +אגף
מחשוב -ציפי דוד-סופטג'

בעבודה

כל דוח
דורש
הצעת
מחיר
מסופטג

דיווחים מסודרים
והפקת נתונים
בזמן אמת

מנהלת מדור סייעות+צוות
סייעות מוכשרות לתפקיד
המכירות את צרכי התלמיד אליו כל סייעת שהתקבלה לעבודה בביהס  -תקבל תיק מלווה עם תנאי העסקה+נתונים כלליים על מת"י -עפרת
הלקות של התלמיד ,טיפים לעבודה ודרך התקשרות למדריכה מקצועית שתתן מענה לשאלות .ואיריס+פסיכולוגית שפ"ח
שובצו ומקבלות הדרכה
(אנה) ואיילת דליות
מתאימה

בעבודה

.1סיעות השילוב יקבלו השתלמות מקצועית כללית בקיץ 2019

קידום מקצועי של הסייעות

מנהלת מדור
 .2השתלמויות "קטנות" נוספות יבנו ע"י צוות מת"י יחד עם השפ"ח ויועברו בבתי הספר לאורך סייעות+מחלקת הדרכה
השנה
+מנהלות מחלקות -דורית
ודפנה
 .3הסייעות יופנו ללימודים לגופים חיצוניים בשת"פ עם העיריה כמו המכללה העירונית ובית איזי שפ"ח ומת"י

שפירא שת"פ עם מכללת בית ברל יבחן מחדש

 4השתלמות מקצועית של "שחר און" תבנה עבורן בתקופת פגרה מלימודים
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סקר שיראה על
 80%שביעות
רצון בקרב מנהלי
בתי בספר על
התקדמות
התלמיד
סקר שביעות רצון

בעבודה

25000
ש "ח
השתלמות
קיץ (כולל
כיבוד
ומרצים)

משוב חיובי על
השתלמות הקיץ
נוכחות של 80%
מהמוזמנות
בהשתלמויות
הקטנות
 20%לומדות
במקומות חיצוניים

מדור סייעות
כרמית לוי
מטרה

יעד מתוכנן

יבוצע ע"י

סטטוס

קידום מקצועי של הסייעות

בניית "תיק אישי" מקצועי לסייעת משוב תפקודי – יבוצע בביהס עי יועצת /מלווה מקצועית
לפחות פעמיים לאורך השנה-וישלח דוח למנהל חינוך

כרמית +יועצות /מנהלות +
צוות מת"י +שרונה מזור

בעבודה

יצירת מארג חברתי תומך
בקרב הסייעות

מנהלת מדור סייעות +אגף
מש"א
פעילויות לגיבוש והעשרה -יתקיימו שתי פעילויות גיבוש במהלך השנה

בעבודה

תקציב

תלוי
תקציב

מדד הצלחה

נוכחות סייעות
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המחלקה לתכניות חינוכיות סל תרבות ויוזמות (יסודי)
ענת כהן

מטרה
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תחום  /מחלקה

משימה
ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

קידום תלמידים

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויזמות

טיפוח מצוינות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויזמות

קידום תקשוב בבתי
הספר

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

מוגנות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

יעד

אחריות

המשך פיתוח וקידום פעילות התכניות:
אייפד לכל מורה לחינוך מיוחד,
ענת כהן
מחשב לכל ילד
תמי ראובני
פעילות ארגוני מתנדבים ,חברות
עסקיות  ,קרנות בבתי הספר
מרכזי למידה בבתי הספר
המשך פיתוח וקידום פעילות התכניות:
כתבים צעירים
וירטואלית
אולימפיאדה
ענת כהן
אמירים
תמי ראובני
הרדואינו
רודי
מאנקי
קוד-
בוקסבאום
עבודה אל מול תכנית יח"ד
תכנית בר אילן,
עבודה אל מול תכנית יח"ד,
קידום הוראה מתוקשבת –
הדרכות וציוד
ענת כהן
עבודה אל מול פורטל החינוך
שרונה
מזור
שילוב תקשוב בתכניות קימות
מעקב אחר תכנית התקשוב הלאומית
המשך פיתוח וקידום התכניות הבאות:
מניעת פגיעה מינית
בטיחות בדרכים
ענת כהן
בטיחות ברשת
הטמעת הנוהל העירוני למניעת אלימות
אופניים חשמליים

לו"ז

1.1-31.12

תקציב

הערות

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

עלייה במספר
שיתופי הפעולה בין
הקהילה והמתנדבים
לתלמידים
₪ 45,000

1.1-31.12

1.1-31.12

1.1-31.12

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **
במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **
במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

מדדי הצלחה

מעקב שיטתי ומבוסס
מידע אחר השלבים
השונים של התכנון
והיישום של התוכנית,
העלאת כמות
המשתתפים
בדיקת המידה בה
התוכנית משיגה את
מטרותיה

₪ 68,760

המשך פעילות
עניפה ,מקצועית
ואיכותית של כל
התוכניות

משימה

יעד

אחריות

מטרה

תחום /

קידום מנהיגות
ומועצות התלמידים

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות אל מול
קבוצות מנהיגות בית ספריות
ועירוניות ,יצירת מפגשים חודשיים של
ראש העיר עם מנהיגות תלמידים
עירונית בתי הספר היסודיים

ענת כהן

קידום תחום
התרבות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות במסגרת
סל תרבות בגני הילדים ,יסודי,
חט"ב ותיכון.
המשך פיתוח בסל תרבות גני ילדים:
רישום ובחירת תכנית סל תרבות
עבור  100גנים דרך יישום דיגיטלי
חדש.
כנס מקהלות

ענת כהן
יפעת צ'יניאו

קידום תחום
הקיימות והבריאות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות:
שבוע הבריאות
כנס מנהיגות ירוקה

ענת כהן

קידום תחום ערכים,
שייכות ,קשר בין
בתי ספר

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת
תכניות חינוכיות
משלב התכנון ועד
למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות:
ברכת האילנות לבתי הספר הממ"ד,
מצעד הדגלים,
ביקור בבית התפוצות במימון הסעות
ע"י תורמים

ענת כהן

בניית מערך
מדידה והערכה

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלה משלב
התכנון ועד למישוב
ובקרה

בניית כלי מדידה והערכה איכותיים
וכמותיים בשתי תכניות נבחרות
למישוב שביעות רצון
ועליה בהישגים

ענת כהן

מחלקה

לו"ז

1.1-31.12

1.1-31.12

1.1-31.12

1.1-31.12

1.1-31.12

תקציב

הערות

פירוט

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

₪ 10,000

יום מועצות התלמידים
ותוצרים – ₪ 10,000

₪ 5,000

פישוט תהליכים
מישוב תלמידים לאחר
אירועי סל תרבות,
המשך פעילות עניפה,
מקצועית ואיכותית של
כל התוכניות

₪ 8,000

המשך פעילות עניפה,
מקצועית ואיכותית של
כל התוכניות

₪ 5,000

העברת משוב
תלמידים בנושא
מוטיבציה למעורבות
ולאחריות חברתית

תשלומי הורים

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **
במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **
במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

שיתוף פעולה עם
תלמידים ומורים
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חט"ב תיכון)
ויוזמות (
תרבות
של סל
חינוכיות
אגפית
עבודה
תכנית
לתכניותהגשה
המחלקה מבנה
ענת כהן

מטרה

64

משימה

יעד

אחריות

תחום /
מחלקה

קידום תלמידים

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב
התכנון ועד למישוב
ובקרה תכנית
ותקציבית

המשך פיתוח וקידום פעילות התכניות:
אייפד לכל מורה/גננת בחינוך המיוחד,
מחשב לכל ילד,
פעילות ארגוני מתנדבים,
שת"פ עם חברות עסקיות
וקרנות
נס טכנולוגיותבבתי הספר
מרכזי למידה בבתי הספר

ענת כהן
תמי ראובני

טיפוח מצוינות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב
התכנון ועד למישוב
ובקרה תכנית
ותקציבית

המשך פיתוח וקידום פעילות התכניות:
האקתון מדעים,
רובוטיקה,
ימי מיגדר
תכנית בר אילן,
עבודה אל מול תכנית יח"ד,
נס טכנולוגיות ,מדעניות העתיד,
She codes

קידום תקשוב בבתי
הספר

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב
התכנון ועד למישוב
ובקרה תכנית
ותקציבית

עבודה אל מול פורטל החינוך
שילוב תקשוב בתכניות קימות
מעקב אחר תכנית התקשוב הלאומית

ענת כהן
תמי ראובני
רודי
בוקסנבאום

ענת כהן
שרונה מזור

לו"ז

1.1-31.12

1.1-31.12

1.1-31.12

תקציב

הערות

עלייה במספר
שיתופי הפעולה בין
הקהילה והמתנדבים
לתלמידים

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **
במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

מדדי הצלחה

תקציב כולל
.₪179,000
מתוכו – כ –
₪ 60,000
צפי הכנסות
הורים ומשרד
החינוך).

מעקב שיטתי ומבוסס
מידע אחר השלבים
השונים של התכנון
והיישום של
התוכנית ,העלאת
מספר המשתתפים
בדיקת המידה בה
התוכנית משיגה את
מטרותיה

מטרה

תחום /
מחלקה

לו"ז

משימה

יעד

אחריות

מוגנות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב התכנון
ועד למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום התכניות הבאות:
מניעת סמים ואלכוהול
מניעת פגיעה מינית
בטיחות בדרכים
בטיחות ברשת
הטמעת הנוהל העירוני למניעת אלימות
אופניים חשמליים

ענת כהן

קידום מנהיגות בני
נוער

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב התכנון
ועד למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות אל מול
קבוצות מנהיגות בית ספריות ועירוניות
שת"פ עם המרכז הבינתחומי
בנושא הלוחמה ב BDS
יום האישה הבינלאומי,
פסטיבל הסרטים

ענת כהן

1.1-31.12

קידום תחום התרבות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב התכנון
ועד למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות במסגרת סל
תרבות עירוני ,קונצרט אלמה רוזה
שילוב תלמידי תיכון במחירים מוזלים
בהצגות הרפרטואריות המתקיימות עבור
מנויי יד לבנים.

ענת כהן
יפעת צ'יניאו

1.1-31.12

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות הגיל
**

קידום תחום הקיימות
והבריאות

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב התכנון
ועד למישוב ובקרה
תכנית ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות:
שבוע הבריאות

1.1-31.12

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות הגיל
**

1.1-31.12

ענת כהן
רודי
בוקסנבאום

תקציב

הערות

מדדי הצלחה

₪55,000

פיתוח תכנית
מקצועית ומיטבית
להתמודדות עם
תופעת הסמים
והאלכוהול .המשך
למידת מודלים בנושא.
המשך פעילות עניפה,
מקצועית ואיכותית של
כל התוכניות

₪ 29,880

מישוב תלמידים
בנושא אחריות
קהילתית ואזרחית
פעילה

₪ 18,500

פישוט תהליכים
מישוב תלמידים לאחר
אירועי סל תרבות,
המשך פעילות עניפה,
מקצועית ואיכותית של
כל התוכניות

₪ 6,000

המשך פעילות עניפה,
מקצועית ואיכותית של
כל התוכניות

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות הגיל
**

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות הגיל
**
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מטרה

קידום תחום ערכים,
שייכות ,קשר בין בתי
ספר

תחום /
מחלקה

תכניות חינוכיות,
סל תרבות ויוזמות

משימה

יעד

אחריות

ייזום והפעלת תכניות
חינוכיות משלב
התכנון ועד למישוב
ובקרה תכנית
ותקציבית

המשך פיתוח וקידום תכניות:
ימי ידידות לכיתות ח בעיר
מפגשי תיכונים סביב יום רבין,
מעגלי שיח בהנחיית עובדי העיריה

ענת כהן

לו"ז

1.1-31.12

תקציב

הערות

מדדי הצלחה

₪ 6,000

המשך פעילות
עניפה ,מקצועית
ואיכותית של כל
התוכניות

במסגרת
תקציב תכניות
ופרויקטים
במחלקות
הגיל **

** תקציבי התכניות בתקציבי מחלקות הגיל סעיפים :תכניות נוספות ,פרויקטים ,חינוך בחטיבות ,חינוך בתיכונים ,קונצרטים
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מחוננים ומצטיינים-סיגל סירק
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד
התחלת בניית מבנה שיאפשר לנו
לפעול בצורה טובה משמעותית
ויאפשר עוד תכניות מגרה נוספות
כשרות לאוכלסיית הקמפוס
ולתושבי האזור בכלל.

חיזוק וביסוס
משאבי הקמפוס
בניית "בית"

אחריות

לו"ז

תקציב

עירית
רעננה
משרד
החינוך

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• התחלת בנייה בחצי
שנה הקרובה

המחונן בכיתתו

שילוב חומרי
למידה בבתי עבור
תלמידים מחוננים
ומצטיינים

הפצת חומרי למידהפעילות ימי שיא בבתי ספר -השתלמויות של רכזה השתלבות

סיגל סירק
סמדר
בקלש
אורנה
קורמן
מעיין
אבולעפיה

במהלך
תשע"ט

20,000

 כמות גדולה של בתיספר שותפים בהעשרה
תלמידים מחוננים
ומצטיינים

מועדון שחמט

 שיתוף בתיספר במועדון
השחמט
 אליפות בתיספר בשחמט
יצירת מרכז על,
המתמחה
במשחקים ושיתן
מענה ליח' השונות
בקמפוס
לאפשר לחברי
הקהילה
ולאוכלוסייה בכלל
להכיר בעשייה של
הקמפוס

מועדון רחב משתתפים
הקמת נבחרת שתשתתף
בתחרויות עירוניות וארציות

ליאור גל
מעיין
טבלעפיה

כשלוש
שנים

20,000

כמות שחקני שחמט בעיר

המשך פיתוח המרכז והעשרתו.
שילובו בעשייה בתוכנית הבוקר
ואחה"צ.
יצירת מרכז קהילתי לעידוד
החשיבה דרך משחק

סיגל
אורנה
ליאור

30,000
תשע"ט

חדר משחקים פעיל
והפצתו בבתי הספר

פיתוח אתר אינטרנט
עבודה עם רשתות חברתיות
הרחבת רשת ידיד הקמפוס

סיגל

תשע"ט

פיתוח מרכז
משחקים

פרסום יחס"צ

10,000
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מחלקת אמרכלות
צליל בכר
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משימה

יעד

מטרה

מחלקה

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

הסעת תלמידי חינוך מיוחד
מנהלת
הפעלת מערך ההסעות אל מול חברות
לבתי ספר וגני ילדים
המחלקה
ההסעה השונות שעובדות בעיר ,בסיוע
ברעננה ומחוצה לה כולל
משכ"ל ,לשביעות רצון מוסדות החינוך מנהלת מדור
הכנת מכרזים ותפעול
הסעות
והורי התלמידים.
שוטף

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

הכשרת מלווי העירייה
והדרכתם להתמודדות עם
המורכבויות שבתפקיד

מנהלת
הכשרות למלווים ולעובדות המחלקה
המחלקה,
בתיאום מול השפ"ח ,פעמיים בשנה-
במסגרת הערכות לפתיחת שנה"ל שפ"ח רעננה /
מתי"א
ובאמצע שנה"ל.

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

מעבר להתנהלות באמצעות תוכנת
מעבר לניהול ממוחשב של
הניהול באופן מלא .חיבור של כל חברות
מערך ההסעות באמצעות
ההסעות וחשיפת האפליקציה להורים
תוכנת  SHIFTלניהול
שתאפשר לצפות בהסעת ילדם בכל רגע
היסעים
נתון.

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

דיווח שעות עבודה מלווים
באופן ממוחשב

מעבר לדיווח שעות נוכחות באמצעות
אפליקציית " , "SHIFTביטול הדיווח
הידני של המלווים מדי חודש

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

מקסום הכנסות הסעות
חינוך מיוחד ממשרד
החינוך

דיווח תקין במערכת "מסלולים" של
משרד החינוך ,קיום פגישות סדורות
במשרד החינוך לאורך השנה וקבלת
אישור ממשרד החינוך על כלל ההסעות
וכלל המלווים שמופעלים .

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /

מדדי הצלחה

עמידה בתקציב ,משוב
הורים ,משוב ממוסדות
החינוך ברעננה

1/9/1815/8/19

כ 8-מיליון

אוגוסט
2018
אפריל
2019
אוגוסט
2019

עלויות
הדרכה בלבד

משוב חיובי ממלווי ההסעות,
נוכחות בכנסים ובחינת
ההתנהלות וההתמודדות של
המלווים במהלך השנה,
צמצום אירועים חריגים.

מנהלת
המחלקה,
מחשוב,
משכ"ל.

עד סוף
שנה"ל
תשע"ט

ללא עלויות-
במסגרת
שירות שניתן
ע"י משכ"ל

צמצום אירועים חריגים,
צמצום עלויות הסעות,
עבודה שוטפת של המלווים
עם האפליקציה ,משוב
מההורים ,משוב מעובדות
המחלקה.

מנהלת
המחלקה,
אחראית
מנהלה

1/2/19
הטמעה,
1/3/19
שימוש מלא

מנהלת
המחלקה

1/9/1815/8/19

ללא עלויות-
במסגרת
שירות שניתן
ע"י משכ"ל

ללא עלויות

שימוש מלא של המלווים
בתוכנה ,קבלת נתוני אמת
ודיווח מדויק של ימי עבודת
המלווים.
אישור כל הקווים כפי
שמדווחים במערכת וקבלת
החזרים ממשרד החינוך
בהתאם.

מטרה

מחלקה

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד-
הנגשת המידע,
פישוט תהליכים.

אמרכלות

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

הסעות חינוך מיוחד-
שיפור השירות,
פרואקטיביות
וחדשנות

אמרכלות

התייעלות – הסעות
חינוך מיוחד

אמרכלות

הסעות תלמידי חינוך
מיוחד

אמרכלות

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

איסוף
נתונים
ביצוע הליכים שבוצעו עד כה
באופן
באמצעות שירותי דואר -אך ורק
שוטף,
מנהלת מחלקה
איסוף כתובות מייל של הורי
באמצעות מיילים:
ללא עלויות
השלמת
הילדים המוסעים ומעבר
מנהלת מדור
 .1העברת משוב.
כלל
הסעות חנ"מ
להתנהלות במיילים.
 .2העברת מידע בפתיחת שנה"ל.
המיילים עד
 .3שונות.
לאפריל
2019
ביצוע בקרות מטעם בקר
 ₪ 600בשנה
ביצוע  2ביקורות ביום ,בדגש על מנהלת המחלקה
העירייה  /משכ"ל על מנת
לדיווח
שוטף
בקר המחלקה
ביצוע ביקורת מיד לאחר קבלת
לפקח על מערך ההסעות,
ממוחשב של
ומשכ"ל
תלונה בנוגע למסלול הסעה.
לצמצם אירועים חריגים
הבקר
ולשפר את השירות.
התקשרות יזומה עם הורי
מנהלת המחלקה
התלמידים המוסעים לבחינת
ביצוע שיחות טלפון מדגמיות
מנהלת מדור
שביעות רצונם ,בדגש על
ללא עלויות
שוטף
להורים לקבלת משוב בנוגע
הסעות
תלמידים חדשים שהצטרפו
להתנהלות ההסעות.
מזכירת המחלקה
ותלמידים שנוסעים בהסעות
נפרדות.
ההורים יעדכנו את המחלקה
בדיקה קפדנית אל מול הורי בשינויים היומיומיים ובביצוע מעקב
נכון ניתן יהיה לחסוך עלויות
התלמידים שנוסעים בהסעות
ללא עלויות
מנהלת המחלקה שוטף
ולהשתמש בהם בנקודות זמן
נפרדות ופתיחת ערוץ
תקשורת מהיר מול הוריהם .אחרות ,לטובת ההורים -שימוש
באפליקציית shift
מנהלת מחלקת
אמרכלות,
מנהלת מחלקת
חשיבה משותפת לצורך טיפול
מתן מענה אפקטיבי ומותאם לכל
על יסודי ,מנהלת
וליווי מותאם לילדי החינוך
ללא עלויות
שוטף
ילד והוריו בכל סוגיה שעולה בקשר
מחלקת יסודי,
המיוחד במהלך הסעות
להסעות/
קב"סיות ,מנהלת
הילדים
מחלקת גני ילדים
ושפ"ח

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

העלאת כמות התגובות
שנקבל מההורים בעת
ההתקשרות במשימות
הנדרשות -משוב ,הערכות
לפתיחת שנה"ל וכו'.

צמצום אירועים חריגים,
קבלת משוב מההורים,
איתור התנהלויות חריגות
בקרב חברות ההסעה.

הרחבת ערוץ התקשורת אל
מול ההורים וקבלת דיווחים
מהורי התלמידים של
ההסעות הנפרדות (חסכון
בעלויות).
ההורים בהסעות הנפרדות
ידווחו ויתקשרו אל מול
המחלקה באופן תמידי
ובדרך נגישה שתסייע
לחסוך עלויות/

צמצום אירועים חריגים
בהסעות ,משוב מחברות
ההסעה ,מתן מענה מותאם
לכל ילד.
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מטרה

מחלקה

הסעות לתלמידי
החינוך הרגיל

אמרכלות

הפעלת מערך הסעות לבתי
ספר ברעננה (אריאל ,יבנה ,מתן מענה לצרכים שעולים תוך בדיקה
מתמדת בשטח על מנת לוודא
ביל"ו) תוך התאמת הצרכים
אפקטיביות ורמת שירות גבוהה להורי
למענה שניתן בשטח
התלמידים  ,מחברת "דוברת".
והתייחסות לרישום למוסדות
החינוך והשכונות החדשות.

מנהלת
המחלקה

קווי תלמידים-
תחבורה ציבורית

אמרכלות

פתרון סוגיית המענה הזמני והמצומצם
שניתן כרגע ע"י משרד התחבורה
ארגון מסלולים ולוחות זמנים
ובאמצעות חברת "מטרופולין" ומתן
לתלמידי חטיבות ותיכוניים
מענה בהתאם לצרכים שעולים
מהשטח.

מנהלת
המחלקה

-1/9/18
20/06/2019

וועדת הנחות לסיוע
בעלויות נסיעה

אמרכלות

קיום וועדת הנחות אחת
לשנה.

קיום הוועדה אחת לשנה ומתן מענה
בהתאם לשיקול הגורמים המקצועיים.

מנהלת
המחלקה
הכנסות
רווחה

פברואר 2019

אמרכלות

בדיקת זכאות והעברת
החזרים להורי התלמידים
בהתאם.

מנהלת
קבלת נתונים ממשרד החינוך אודות
המחלקה,
התלמידים הזכאים ,עיבוד הנתונים
ינואר -פברואר 19
ברמת המחלקה והעברת החזרים אגף לשירותים
ללא עלויות
יולי אוגוסט 19
להורים בהתאם לדיווח המקוון
חברתיים,
שההורה העביר.
מחלקת גבייה

החזר הוצאות נסיעה
בתחבורה ציבורית
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משימה

יעד

אחריות

לו"ז

-1/9/18
30/06/2019

תקציב

250,000

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

עמידה בתקציב ,משוב
הורים ,משוב ממוסדות
החינוך ברעננה

ללא עלויות

משוב מהורי התלמידים,
משוב ממנהלי התיכונים
והחטיבות ,משוב מוועדי
ההורים

סיוע
בהתאם
להחלטות
שיתקבלו

מתן מענה למשפחות נזקקות

עמידה בדרישות משרד
החינוך והעברת החזרים
בהתאם לתקציב שמתקבל
מהמשרד

מטרה

מחלקה

משימה

יעד

ניקיון בתי ספר

אמרכלות
מפקח ניקיון עירוני

אחריות כוללת על
ביצוע עבודות ניקיון
בבתי"ס בעיר

יציאה למכרז חדש -הפעלת קבלני
ניקיון ,פיקוח על כל עבודות הניקיון
בבתי"ס ,טיפול שוטף באישור
החשבוניות.

ניקיון בתי ספר

אמרכלות
מפקח ניקיון עירוני

קיום בקרה מתועדת
על עבודת המנקים
בימי לימודים,
בחופשות ובשעות
אחה"צ

אמרכלות ,בשיתוף
אגף בינוי ,רכש
שיפוצי קיץ -מוסדות ולוגיסטיקה ,מחשוב,
מנהלות מחלקות
חינוך
הגיל ,אגף חזות
העיר.

איסוף בקשות
המנהלים לקראת
שיפוצי קיץ ,תמחור
ותעדוף

אחריות

לו"ז

החל
מח' אמרכלות מפברואר
2019
מול מח'
הערכות
משפטית
למכרז חדש

מנהלת
ביקורת אחת לחודש לכל מוסד בעיר -המחלקה אל
מול מפקח
במהלך שעות הפעילות ואחה"צ
ניקיון עירוני
מנהלת
המחלקה,
אגף רכש בינוי
ביצוע פרויקט שיפוצי קיץ לשביעות
לוגיסטיקה,
מנהלות
רצון מנהלי המוסדות והאגפים
מחלקות הגיל
השותפים בתהליך ,תוך עמידה
(מנהל החינוך),
בתקציב.
מנהל הנדסה,
מחלקת ביטחון
ובטיחות

שוטף

דצמבר -18
התנעה,
יולי אוגוסט
 -19ביצוע

צביעת בתי ספר

אמרכלות

צביעת כל בתי
הספר במהלך
חופשת הקיץ

צביעת כלל המוסדות באופן מקצועי
ותוך עמידה בתקציבים.

מנהלת
המחלקה

הערכות
לביצוע-
מאי
,2019
ביצוע –
יולי
אוגוסט
2019

הצטיידות מוסדות
חינוך

אמרכלות מול
מחלקת רכש

רכישת ציוד לבתי
הספר וגני הילדים

קביעת נהלי עבודה ברורים מול
מוסדות החינוך ,עבודה סדירה אל
מול מחלקת הרכש ,עמידה בתקציב.

מנהלת
המחלקה

שוטף

תקציב

כ 7-מיליון

ללא עלויות

בהתאם
לתקציב
שייקבע

תלוי בגורם
שיבצע את
הצביעה-
אבות בית /
חברת ניקיון
 /קבלן
אחזקה
3,000,000

תב"ר

מדדי הצלחה

העלאת שביעות רצון מנהלי
בתי הספר  /הורי התלמידים
 /תלמידים -בתחום הניקיון

העלאת שביעות רצון מנהלי
בתי הספר בתחום הניקיון

משוב מנהלי מוסדות ,משוב
הורים ,עמידה בתקציב,
עמידה בלוחות זמנים
ופתיחת שנה"ל כסדרה
לאחר שיפוצי הקיץ.

משוב מנהלי בתי ספר

צמצום אירועים חריגים
מתן מענה מהיר
משוב מנהלים
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מטרה

הפעלת קפיטריות-
תיכונים וחטיבות
ביניים

מנהלת
חידוש חוזים ,יציאה
פיקוח ובקרה על חוזים ב 4-תיכונים ו-
אמרכלות
מחלקה,
למכרזים ,בחירת
 4חטיבות -חידוש  /יציאה למכרזים
מחלקת רישוי עסקים
רישוי עסקים,
זכיינים להפעלת
חדשים בהתאם לצורך.
ודיאטנית העירייה
דיאטנית
הקפיטריות

שוטף

הפעלת קפיטריות-
תיכונים וחטיבות
ביניים

מנהלת
אמרכלות אל מול
מחלקה,
מחלקת רישוי עסקים ביצוע ביקורות שטח ביצוע ביקורת בכל מוסד אחת לרבעון
רישוי עסקים,
ודיאטנית העירייה
דיאטנית

שוטף

קבלת תקציבים
ממשרד החינוך

הפעלת מערך
קייטנות גני ילדים

רישיונות תיכונים
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מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

הכנסות
אמרכלות

אמרכלות
מחלקת גני ילדים
מחלקת קייטנות-
רשות הספורט
וועד הורים גנ"י

מחלקת אמרכלות

מנהלת
המחלקה
בשיתוף
מקסום קבלת
ביצוע רכש והכנת דיווחים למשרד
מנהלות הגיל
הקצבות מיוחדות
החינוך.
במנהל החינוך,
ממשרד החינוך
אל מול משרד
החינוך
אמרכלות
מחלקת גני
עמידה בהנחיות חוק הפיקוח על
ילדים
הקייטנות ומתן מענה איכותי לילדי
הפעלת קייטנות גני
מחלקת
העיר בתקופת הקיץ ,תוך שמירה על
ילדים בחופשת הקיץ
קייטנות -רשות
עלויות הוגנות להורה וכוח אדם
הספורט
איכותי.

אישור רישיונות
לתיכונים ממשרד
החינוך

1/9/1830/6/19

תקציב

תשלום
שכירות
ישירות
לבתיה"ס
ללא עלויות

תב"ר

מדדי הצלחה

עמידה בלוחות הזמנים
ואיתור זכיינים

מינימום ליקויים וטיפול מהיר
של הזכיין בליקויים שיימצאו

ללא עלויות

קבלת מקסימום הכנסות-
"קול קורא".

מנוהל
תקציבית ע"י
מחלקת
קייטנות
ברשות
הספורט

משוב מצוותי החינוך -מפעילי
הקייטנות ,משוב מהורי
התלמידים ,שילוב הקייטנות
אל מול גאנט שיפוצי קיץ.

מחלקת
אמרכלות,
מילוי טפסים והכנת האישורים
הנדרשים לקבלת רישיון לתיכונים מנהלת מחלקת
01/09/2019 01/04/2019
ממשרד החינוך ,תוך עמידה בלוחות
על יסודי,
הזמנים.
מנהל יחידת
הביטחון

קבלת תקציבים ממשרד
החינוך במועד הנדרש ,קבלת
רישיונות בזמן.

1/4/1930/8/19

אחריות

לו"ז

תקציב

מטרה

ראש מנהל
החינוך
מחלקת
אמרכלות

בהתאם
למדיניות
שתקבע

בהתאם
לתקציב
שייקבע

פיתוח עובדי
המחלקה

אמרכלות

הקניית מיומנויות
למתן מענה מיטבי
לתושב

יצירת סטנדרטים גבוהים בכל הקשור
לשירות לתושב בכלל תחומי העשייה
של המחלקה ובדגש על תחום הסעות
תלמידי חינוך מיוחד.

מנהלת
המחלקה

שוטף

פיתוח עובדי
המחלקה

אמרכלות

העברת משוב
לעובדות המחלקה

העברת משוב אחת לשנה לכל עובדת.

מנהלת
המחלקה

לאורך השנה

הפקת יום גיבוש
למלווי הסעות

אמרכלות

ביצוע יום גיבוש אחת לשנה על מנת
יציאה ליום גיבוש עם
לשפר את ההיכרות ושיתופי הפעולה
כלל מלווי ההסעות
בין המלווים לעובדות המחלקה.

מנהלת
המחלקה

יולי אוגוסט
2019

עבודה כמחלקה אחת תוך שימוש
מיטבי האחד ביתרונותיו של האחר.

מנהלת
המחלקה

שוטף

ללא עלויות

ביצוע ערב גיבוש אחת לשלושה
חודשים

מנהלת
המחלקה

שוטף

ללא
עלויות

מעבר מנהל החינוך
למבנה חלופי מותאם

שיתופי פעולה-
עובדות אמרכלות
ועובדי ביטחון
יצירת תחושת
שייכות
לעובדויהמחלקה

מחלקה

משימה

יעד

איתור פתרון הולם למנהל ,תכנון
העברת עובדי מנהל
משרדים בחלוקה למחלקות ,מתן
ראש מנהל החינוך
החינוך למבנה מותאם
מענה לכל עובד ,בשיתוף אל מול שאר
אמרכלות
לצרכים.
אגפי העירייה.

אמרכלות
אמרכלות

שיפור מערכות
היחסים בין עובדי
השטח לעובד
המשרד.
ערבי גיבוש לעובדי
מחלקת אמרכלות
וביטחון

ללא עלויות

ללא עלויות

₪ 6000

תב"ר

מדדי הצלחה

מעבר חלק למבנה חלופי,
מתן מענה לכל עובד ועובד,
עמידה בתקציב .

קבלת משוב מהתושב,
קבלת משוב מעובדות
המנהל.

ביצוע בהתאם ליעד

נוכחות מלאה של כלל
המלווים

יצירת סביבת עבודה נעימה
ותפוקה מלאה מכל עובד
עמידה ביעד
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עיריית רעננה
תכניות עבודה לשנת 2019

מטה בטיחות בדרכים – מנהל החינוך
מטרה

מחלקה/
תחום
המטה
העירוני
לבטיחות
בדרכים

קידום בטיחות
בדרכים בעיר
ובעירייה

משימה

יעד מתוכנן

אחראי ביצוע

תקציב מטה בטיחות
בדרכים
הגברת מודעות בני הנוער
בנושאים:
אופניים/אופניים
חשמליים הליכה ברגל
וחצייה בטוחה
אלכוהול והיסח הדעת
כגון :דיבור במכשירים
ניידים ומסרונים.
תגבור פעולות הדרכה
להגברת מודעות לתלמידי
כיתות יא'-יב' בדגש על
נהיגת צעירים ומיומנויות
נהיגה ולחץ חברתי.

עמידה ביעדי תקציב

מטה בטיחות

פעילות הדרכה והסברה
לקבוצות גיל שונות
במוסדות חינוך ובקהילה

כנס העצמה לנאמני
משמרות הזה"ב

השלמת ציוד למשמרות
זה"ב
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קמפיין עירוני

לתלמידי י'
ותלמידי יא'-יב'

31.12.19
נובמבר

מטה בטיחות
בשיתוף מנהל
חינוך,
משטרה,
יחידת אכיפה
עירונית,
דוברות,
פורטל חינוך

קיום יום בטיחות בדרכים

מטה בטיחות,
מנהל החינוך,
משטרה ,מח'
נוער וצעירים

תלמידי שכבת ו'

רכישת ציוד למעבירי
כביש

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

יולי-
דצמבר

סדר
עדיפו
ת

תקציב
2019
₪ 65,000

תקציב
מתוכנן-
2019

₪ 92,857

תב"ר/
הערות
 70%תקציב
רלב"ד

₪ 8,000

₪ 20,000

₪ 2,000

מטה בטיחות,
מנהל החינוך,
משטרה,
משרד
החינוך,
רלב"ד

דצמבר
2019

₪ 4,000

מטה בטיחות

ספטמבר
2019

₪ 6,343

חומרי הסברה
מהרלב"ד

מטרה

קידום בטיחות
בדרכים בעיר
ובעירייה

מחלקה/
תחום
המטה
העירוני
לבטיחות
בדרכים

משימה
מבצעי הסברה ,הדרכה
ואכיפה לרוכבי דו גלגלי -
אופנועים
פעולות הסברה והדרכה
בקרב הולכי רגל

יעד מתוכנן
בקהילה ולעובדי עירייה
בקהילה ,במוסדות חינוך וגני
ילדים

אחראי ביצוע
מטה בטיחות
מח' הדרכה
משטרה
מטה בטיחות,
מנהל חינוך,
זה"ב בגן

תאריך
התחלה
מאי 2019

תאריך
סיום
דצמבר
2019

פברואר
2019

פברואר
2019

פעולות הסברה והדרכה
בקרב אוכלוסיות הגיל
השלישי

בקרב כלל מועדוני הגיל
השלישי

מטה בטיחות
בשילוב
מועדוני
קשישים
ושירותים
חברתיים

פעילויות הסברה
קהילתיות וחינוכיות
בתחום בטיחות בדרכים

הפעלת מגרש הדרכה נייד
לבטיחות בדרכים (נגררות
האופניים) ,בבתי ספר ובפעילויות
קהילתיות ,חידוש ציוד ותחזוקת
המגרש

תקציב של
הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

העמקת מודעות הציבור
לנושא בטיחות בדרכים
בדגש על :הולך רגל ,חצייה
בטוחה ,חגורות בטיחות,
אלכוהול
ביצוע פעולות ייחודיות
במועדים כגון :סילבסטר,
פורים ,ל"ג בעומר ,יום
בטיחות בדרכים ארצי ,יום
הליכה עולמי וכ"ו.

פרסום ב 4-מדיות לפחות:
עיתונות ,טרנספרנטים ,דגלונים
בצידי דרך ראשיות ,אתר עירוני,
רשת פייסבוק ,פורטל החינוך

מטה בטיחות,
דוברות ,מנהל
החינוך

יוני
2019

ביצוע פעולות ייחודיות
במועדים כגון :סילבסטר,
פורים ,ל"ג בעומר וכ"ו.

מטה בטיחות,
מנהל החינוך,
דוברות,בטחון
משטרה

מרץ
2019

סדר
עדיפו
ת

תקציב
2019

תקציב
מתוכנן-
2019

₪ 8,500

תב"ר/
הערות

₪ 29,618

דצמבר
2019

₪ 10,348

מתקציב
תחזוקה נוסף
של הרלב"ד
מגרש
ההדרכה

₪ 4,048

דצמבר
2019

פתיחת שנה"ל

נכלל בתקציב
של הולכי רגל
ונהגים צעירים
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מטרה
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מחלקה/
תחום

משימה
איסוף נתוני תאונות
דרכים בעיר באופן שוטף
וניתוחם.

יעד מתוכנן
ביצוע המלצות של ממצאי
ניתוח סקר תאונות דרכים.

אחראי ביצוע
מטה בטיחות
והרלב"ד

בטיחות סביבת מוסדות
חינוך

סקר תשתיות בטיחות
בקרבת מוסדות חינוך
(בתחילת שנה"ל ובשוטף).

מטה בטיחות,
רלב"ד,
מחלקת
הנדסה,
מחלקת
תשתיות

כינוסים של ועדות
הבטיחות בדרכים

פעמיים בשנה כמחוייב בחוק

מטה בטיחות
והרלב"ד

תאריך
התחלה

אפריל
2019

תאריך
סיום

דצמבר
2019

סדר
עדיפו
ת

תקציב
2019

תקציב
מתוכנן-
2019

תב"ר/
הערות

עד כאן ניצול
תקציב הרלב"ד

תרבות
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ייעוד אגף תרבות :מתן שירותי תרבות ופנאי לתושבי העיר
מטרה :פיתוח ,קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות במרחב הציבורי ,ויצירת מגוון מענים ייחודיים לנוער ,צעירים וגמלאים

תוכנית עבודה  – 2019אגף תרבות
מחלקת הפקות ואירועים
מטרה
יצירת תכנים
מגוונים לילדים
בשעות
הפנאי/חופשים

יצירת תכנים
לאירועים
ממלכתיים תוך
שמירה על
אוריינטציה
עירונית

תחום /
מחלקה
הפקות
ואירועים

משימה
הפקת אירועי חגים

אירוע פורים-אירוע לילדים בשעות
הבוקר

21/3/19

90,000

אירוע שבועות:
אופציה א' – אירוע למשפחות עם
הפעלות שונות ברוח החג.
אופציה ב' – חג מחול וזמר

10/6/19

90,000

חנוכה – אירוע לילדים – אירוע
שמתקיים במקום סגור.

26/12/19

25,000

יום העצמאות-ייזום תכנון
והפקה של הבמה המרכזית
ושלבימת המושבה.

שילוב של אמנים מהשורה
הראשונה יחד עם מתן הזדמנות
ל"כוחות מקומיים" שרוצים לפרוץ
בתחום השירה.

8/5/19

ייעודי

עצרת השואה-תכנון והפקה

שילוב של טקס עם אלמנטים
ממלכתיים יחד עם סיפורי שורדים
מהשואה-תושבי העיר ואמנים
מקומיים

1/5/19

98,700

7/5/19

137,300

עצרת הזיכרון לחללי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה-תכנון
והפקה.

78

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות
אירוע לקהל רחב
שיתקיים בפארק
רעננה .באירוע
ייקחו חלק
תנועות הנוער.

מדדי הצלחה

סקר משתתפים
באירועי ילדים יעשה
במהלך הקיץ

שיתוף פעולה
פנים אגפי עם
מרכז המוסיקה,
מרכזים
קהילתיים ועוד.

סקר שביעות רצון
בשיתוף הדוברות

10/11/19

75,000

יצירת תכנים
לאירועים
ממלכתיים תוך
שמירה על
אוריינטציה
עירונית
חיזוק הקשר
ותחושת השייכות
של התושבים לעיר
דרך תכנים
תרבותיים

הפקת קונצרט
חגיגות יום הולדת
לרעננה

התאמת התוכן שיכלול מעורבות
תושבים

אפריל
2019

150,000

יצירת תרבות
עמוקה ומגוונת
הפונה למגוון
קהלים בעיר

שבוע הספר העברי
– אירוע יומי בו
נקיים יריד מכירה
של ספרים יד שניה
עם הפעלות נוספות
בנושא ספרים.
ההכנסות ממכירת
הספרים יוקדשו
לפרויקט קהילתי.
האירוע חוצה
ארגון ומשלב את
החינוך ,הקליטה,
תנועות הנוער,
מתנדבים

שיתוף חלק גדול מהקהילה  /בתי
ספר/תנועות נוער

יוני 2019

30,000

פסטיבל "בירעננה
"2

הגדלת מספר המשתתפים משנת
 2018בגילאים שונים

ספטמבר
2019

207,000

סדרת מופעי קיץ בפארק רעננה .כל
שבוע ביום קבוע יתקיים אירוע על
הדשא .האירועים יבנו מתמהיל של
אירועים המשלבים אומן ידוע (1-2
אירועים כאלו) ,אירועי שירה
בציבור ,אירועים סביב נושא (שיט
בים התיכון ,ביטלמניה וכד')

יולי -
אוגוסט
2019

495,000

יצירת תרבות
עמוקה ומגוונת
הפונה למגוון
קהלים בעיר

הפקות ואירועים

הפקות ואירועים

עצרת רבין-תכנון
והפקה.

תקציב ייעודי

ישראלי בשילוב
מבשלות בירה,
דוכני מזון,
הרכבים
מוסיקליים

 5000משתתפים

יתקיים באם
יינתן תקציב
יעודי לפסטיבל
הפקת סדרת
אירועי קיץ
שבועיים "תחת
שמים כחולים"

אחוזים גבוהים של
שביעות רצון
מהתכנים במהלך
הקיץ
(יבדק ע"י סקר)
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ייזום תכנון והפקה
של אירועים
לילדים לאורך
הקיץ ברחבי העיר
תוך דגש על
נוכחות פעילה
במשך כל הקיץ.

 5-6אירועי קיץ

יצירת תרבות
עמוקה ומגוונת
הפונה למגוון
קהלים בעיר

חיבור לקהילה
ובניית קהילות

שיתופי פעולה עם
השכונות השונות

הבנת הצרכים וקיום אירועים
שונים בתוך שכונות מגורים שונות
בשיתוף עם וועדי השכונות

הפקת אירועי
תרבות למגזרים
שונים

שיתוף פעולה עם
קהילת רענן

 3קבלות שבת בשיתוף קהילת רענן

הרחבת הפעילויות
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הפקות ואירועים

הפקות ואירועים

הרחבת שת"פ עם
גופים עירוניים

אמפי פארק

שדרוג תשתיות
ואבזור האמפי
לשם קבלת
רישיונות

יולי -
אוגוסט
2019

234,000

שיתופי פעולה
עם מחלקת נוער
וצעירים ,מרכזי
פנאי ,מרכז
המוסיקה

אחוזים גבוהים של
שביעות רצון
מהתכנים במהלך
הקיץ
(יבדק ע"י סקר)

מהלך
השנה

45,000

בשיתוף האגף
לשירותים
חברתיים

קיומם של  3אירועי
שכונות

5000
חיסכון של 50%
בעלויות

שימוש בגורמי פנים עירייה
באירועים
.1
.2
.3

הנגשת אמפי על פי
דרישות יועצת נגישות.
שדרוג כסאות
באורקסטרה.
שדרוג מסכים.

נטלי וולף
אסף טל
דרור עמית
בטחון

תב"ר

מועדון הזהב
מטרה
הגדלת הכנסות

תחום /מחלקה

ייעול תהליך
הרישום

מועדון הזהב

שיפור השירות
לתושב המבוגר

מועדון הזהב

משימה
העלאת מחירי
פעילויות
גמלאים ב10% -
פיתוח הרישום
למועדון דרך
האינטרנט
יצירת משוב של
חברי המועדון
.
הטמעת מערכת
טלפוניה חדשה

קהילה לומדת
חברותא

מועדון הזהב

פתיחת קורסים
בתחומי דעת
שונים

הכשרת חדר
מחשבים

מועדון הזהב
מחשוב

שיתופי פעולה
עם גורמים
חיצוניים

מועדון הזהב

לאפשר חידוש
ופיתוח חוגי
מחשבים ,
שימוש
בטלפונים
חכמים
הרחבת
הפעילות.
יצירת קשר פעיל
עם מנהלת
העסקים

יעד
הגדלת הכנסות ב  200,000בשנת 2019/20

אחריות
מיכל פרידסון

לו"ז

רישום של  30%מגמלאים ממשיכים דרך
האינטרנט

מנהלת המחלקה
מחשוב

רבעון שלישי-
רביעי

פרסום ועיבוד תוצאות של  10סקרים
במכללות ,סקר אחד בחוגים ,ואחד
בטיולים
התייעלות במענה הטלפוני מול קהל
הגמלאים.

מנהלת המחלקה
מנהלת מדור מכללות
מחשוב
מנהלת
המחלקה
מחשוב
מנהלת המחלקה

רבעון ראשון

• מיינדפולנס
• ימימה
• הנדימן
• שוק ההון
הרחבת הדעת בתחום המחשוב.
חשיפת הגמלאים לעולם הדיגיטלי ,עולם
הרכישות הווירטואלי ,דגש על רמאיות
רשת ,רשתות חברתיות ועוד
יצירת קשר עם חברות חיצוניות  /גופי
עירייה לקיום שיתופי פעולה על מנת
לקדם פעילות נוספת לטובת הגמלאים.

לאורך השנה

מנהלת המחלקה
מנהלת מדור חוגים

שליש ראשון

מנהלת המחלקה
בשיתוף גורמי חוץ

שליש ראשון

תקציב

תב"ר/הערות

מדדי הצלחה

הכנסה
מול
הוצאה
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מחלקת נוער וצעירים
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

מתן מענה לצרכים המשתנים של בני
הנוער על ידי יצירת מרחבי פעילות
ועשיה בלתי פורמליים

נוער
וצעירים

הגשת תכנית לפרישת
מתחמים ושירותים בלתי
פורמליים לבני נוער בעיר
ויצירת מוקדי פעילות
קבועים בשכונות

בנית תכנית
מקיפה לנוער

סיגל מצר
תלמי

מאי
2019

₪ 30,000

תיקנון עובדי המחלקה השעתיים

נוער
וצעירים

העברת הרכזים השעתיים
למשרות תקן

קידום בניית
מתחמי פעילות
לנוער
סיגל מצר
תלמי

יצירת תכנית הכשרה שנתית

נוער
וצעירים

הכשרות בניהול ,הדרכות
מקצועיות בתחומי המדיה
לצעירים

מפגשי הדרכה
וקורס מנהלים

סיגל מצר
תלמי

מרץ
2019

יזמות נוער

המחלקה
לנוער
וצעירים
מדור
יזמים
ומנהיגות

כתיבת תכנית להקמת
האב יזמות נוער

הקמת האב יזמות
לנוער

סיגל מצר
תלמי

נובמבר
2019

הפעלת "המתחם" מרכז הצעירים
החדש

סיום כתיבת
התוכנית
הפעלת מרכז
נוער עירוני
בשכונות
החדשות

מרץ
2019

יחידת
צעירים

תב"ר /
הערות

הגדרת
תפקידים
לרכזים
ומדריכים

סיום הצטיידות והפעלת
המתחם באופן שוטף

אפיון תכנים ומענים לכלל
חדרי המתחם

סיום פגישות עם
שוטפים ומפעילים
פוטנציאלים

סיום הקמה ופתיחת
מתחמי האוכל

מציאת זכיין
והפעלה של
מתחם המזון

סיגל מצר
תלמי

מרץ2019

הסדרת הנושא
בלפחות 3
מרכזים
השתלמות אחת
בשנה ל50% -
מהעובדים לפחות

10,000

אפשרות
לשיתוף
גורמים
עסקיים

₪ 20,000

תבר

סקר צרכים מקיף בקרב
בני נוער

מעבר המשרדים
למתחם

מדדי הצלחה

תכנית עסקית
מפורטת ומוכנה
להפעלה

קרן דקל
הלוי
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מרץ
2019

150,000

תבר

הפעלת 50%
מהחללים
 500משתתפים
באירוע

סיגל מצר
תלמי

יוני2019

פתיחת המקום
עד יוני 2019

התייעלות המרתף

המרתף

יצירת מקורות הכנסה

הגדלת נפח ואיכות
הפעילות

השכרת המרתף
לימי הולדת
ואירועים

דמיאן
סמולרקין

2019

 10השכרות בשנה

שדרוג ושיפוץ
בדגש על
השירותים
החלפת אמצעים
טכניים למתן
שירות מיטבי
לפעילות נוער
יצירת מגוון
פעילות חדש
לנוער
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מרכז המוסיקה

84

מטרה

תחום  /מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

עדכון מערך
מקצועי ,רצף
למידה
ותוכניות

מרכז המוסיקה

התאמת תכניות
העבודה המקצועיות
לפוטנציאל עם
השלמת מבנה המרכז

עדכון "ספר" המרכז

לימור אקטע
עם צוות
הנהלה

במהלך
2019

-

-

תכנית עדכנית כתובה

המשך עדכון
תכנית לימוד
כליות :כלי
נשיפה ,כלי
קשת

מרכז המוסיקה

בחינת תכניות לימוד
עדכניות ורצף למידה
המקובל היום בעולם
והתאמתו לתכניות
במרכז

כתיבת סילבוסים
עדכניים

לימור אקטע,
מרינה
זיסקינד ,גיא
פורת ,תמיר
אקטע

במהלך
שנת
הלימודים
תשע"ט

₪ 20,000

לרכישת
ספרות
מלונדון

ספר תכניות לימוד

פרוגרמה
כוללת לציוד
מקצועי

מרכז המוסיקה

בחינה כוללת של כל
כלי הנגינה הקיימים
והצורך ברכש עם
השלמת המבנה

הכנת רשימות
מעודכנות מול אינוונטר
קיים ומול צרכים
בראייה ל 5שנים
הקרובות

צוות הנהלה +
אבות בית

2019

2,000,000
₪

הצטיידות מיטבית

תכניות נגינה
חדשות בבתי
הספר
היסודיים

מרכז המוסיקה

שיעורי נגינה בכלי
נשיפה בבית ספר
פעמונים ותל"י

ילדים מנגנים !

צוות הנהלת
המרכז

תשע"ט

₪ 34,000

אין

 2תזמורות בית
ספריות חדשות,
מנגנות

מתן כלי
עבודה נוספים
למורים

מרכז המוסיקה

צוות מו"פ מכין ריכוז
מאמרים ותכנית
פעולה בתחומים:
מילון מונחים מוסיקלי
בעברית ,עשה ואל
תעשה-אימון בבית,
האזנה למוסיקה,
בחינת כל נושא
תחרויות נגינה לילדים

 4מאמרים ותכניות
פעולה בנושאים הנ"ל

לימור אקטע +
ענת טיברגר +
מאיה
איצקוביץ

תשע"ט

-

-

תכניות פעולה
מוצלחות בתחומים
הנ"ל

איזון תקציבי

מרכז המוסיקה

העלאת מחירי
השיעורים ב 2.5%

איזון תקציבי של
המרכז

לימור אקטע

השלמת מבנה
המרכז

הנדסה /מרכז
המוסיקה

בניית שלב ב

בניית שלב ב

הנדסה/תרבות

 ₪ 150,000בשנת
2019/20
?2019

17,000,000

גזירת סרט

מחלקת מרכזי תרבות ופנאי
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה

העצמת
הקהילה
במרכז למחול

המרכז למחול

הופעה משותפת של
אומנים מקצועיים
בשיתוף סדנת כיוון אחר
כתרומה לקהילה

יצירת מרכז למחול
מקצועי וקהילתי -
"כשאומנות פוגשת
קהילה"

מנהלת המרכז
למחול

27/2

₪ 28,000
(מאוזן)

מכירת 440
כרטיסים בעלות
 ₪ 65לכרטיס
ולמעלה מ700 -
אנשים
ב 2-המופעים

שימור איכות
המרכז
למחול

המרכז למחול

העסקת מורים ברמה
הגבוהה ביותר,
השתתפות בתחרויות
בינלאומיות וארציות,
ניהול מקצועי ואומנותי

שימור המרכז
למחול כבית ספר
מקצועי להוראת
המחול המשך
הצמחה של רקדנים
בינלאומיים

מנהלת המרכז
למחול ומנהלת
המחלקה

שנתי

במסגרת
הסעיף
התקציבי
של המרכז

 550משתתפים
במרכז
זכיות במקומות
הראשונים בשלוש
תחרויות מרכזיות

ייעול כספי
במועדונים

מחלקת מרכזי
תרבות ופנאי

בניית תכנית ייעול לשנת
הפעילות הקרובה

תקציב מאוזן

מנהלת
המחלקה

שנתי

70,000
₪
הכנסה

צמצום הוצאות
תקציבי שכר
.₪ 70,000
מועדונים
קהילתיים

ייעול כספי
במועדונים

מחלקת מרכזי
תרבות ופנאי

בניית תכנית ייעול
למועדון קשת

תקציב מאוזן

מנהלת
המחלקה

יוני 2019

יצירת
קהילות
בשכונות

מחלקת מרכזי
תרבות ופנאי

יצירת פרויקטים למען
הקהילה במועדונים

שני פרויקטים
שנתיים

מנהלי
המועדונים
בתיאום מנהלת
המחלקה

שנתי

הוספת
תכנים
חדשניים
בבית הנוער

בית הנוער

יצירת תכנים חדשים
ואטרקטיביים לנוער

פתיחת שני חוגים
מעולמות ידע חדשים

מנהלת
המחלקה

30/10/19

השלמת
שיפוץ בית
הנוער

מחלקת מרכזי
תרבות ופנאי

סיום ההצטיידות וטיפול
בפיתוח הסביבתי של
החצר והמעלית

סיום השיפוץ

אגף הנדסה
בתיאום מנהלת
המחלקה

31/2/19

יצירת תכנים
לאולם בית
הנוער

מחלקת מרכזי
תרבות ופנאי

אפיון צרכים וקהל היעד
ליצירת מופעים ופעילות
באולם בית הנוער

הפעלת האולם פעם
בחודש/רבעון

מנהלת מחלקה

שנתי

₪ 10,000

בשיתוף
הרווחה

 130משתתפים
בפרויקטים
הקהילתיים
 50משתתפים
בחוגים מאוזנים

תבר
מאוזן
(שלב
ראשון)

מבנה ללא ליקויים
ועם פיתוח סביבתי
 10אירועים בשנה
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בית יד לבנים
מטרה
הצגות ומופעי
מינויים

קורסים
והשתלמויות

קורסים

הרחבת מגוון
הקהל

מופעים

מקסום השכרת
אולמות

הגדלת מודעות
הציבור
לפעולות
המחלקה
העצמת כוח
אדם

תחזוקה
התייעלות
השירות
הקמת אולם
מופעים חדש
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תחום/
מחלקה
מנויים

אולמות

פרסום
ושווק

כוח אדם

תחזוקה
יד לבנים
מנהלת
האגף

משימה
בחירת
רפרטואר
הצגות
ומופעים
אטרקטיבי

יעד
תאטרון מבוגרים –  6הצגות סדרה 9 +
הצגות בחירה
תאטרון ילדים –  6הצגות
ערבי זמר –  6מופעים
טרום בכורה  8סרטים
סרטי דוקו  6סרטים
פתיחה של לפחות  20קורסים במגוון תחומים

פתיחת עונת
קורסים
במגוון רחב
סדרת מוזיקה  6מפגשי אומן
הבאת הצגות
ומופעים לקהל  5הצגות /מופעים בשנה
צעיר
 90%תפוסת אולמות
העלאת מחירי שימוש באולמות
השכרה
מקסימלית של
אולמות בזמני
אי שימוש
שימוש
מקסימלי
במדיות
דיגיטליות

מקצוע הפרסום והשיווק במדיות חברתיות
לצד פרסום מסורתי בעיתונות ,שלטי חוצות
וכדומה

העצמת
עובדים
גיבוש צוות

קידום עובדים המיועדים לכך
פיתוח מקצועי (קורסים השתלמויות)
קיום  2פעולות גיבוש בשנה
ישיבת צוות שבועית

שמירה על
תחזוקה
נאותה של
המבנה תוך
שדרוג
מערכות

שדרוג מערכות וציוד טכני
החלפת תאורת אולם לתאורה חסכונית
ויעילה והחלפת לוח חשמל באולם
דגש על תחזוקת ניקיון וגינון במבנה וברחבה
הכנסת כרטיס תושב לשימוש המנויים

בדיקת
היתכנות
והקמת צוות
היגוי לבניית
אולם מופעים
בעל 800-1000
מקומות

סיור באולמות דומים ,הקמת צוות היגוי

לו"ז
אחריות
עד אפריל
2019

תקציב
2,150,000

תב"ר/הערות

מדדי הצלחה
גידול במספר
המנויים בסדרות

עד מאי
2019

400,000

מאזן עלויות קורסים
חיובי

יוני 2019

150,000

שורת רווח חיובי

400,000

 90%תפוסה

5,000

500,000

גידול של 50%
עוקבים בפייסבוק
ובאינסטגרם

תב"ר

שביעות רצון עובדים

מחלקת ספריות

מטרה

תחום

הגדלת
מספר
המנויים

ספריה

חשיפת הספריה דרך
רשתות חברתיות,
אפליקציה ומדיה

הגדלת
אוספי
הספריה

ספריה
דיגיטאלית

רכישת ספרים
דיגיטליים ((e-book
מפלטפורמה
המאפשרת הורדות
בשפות זרות

הפעלת
פעוטות

ספרית ילדים
בשיתוף
מחלקת נוער

הפעלת "זמן משחק"
במסגרת מחויבות
אישית

מיצוב
ספריית
השחר
כבית
מוביל
לפעוטות
ייעול
הפעלת
הספריות
הקמת
מרכז
תרבות
לילדים

ספריית
השחר

משימה

יעד מתוכנן

עליה של  10%לשנה2018 :
מס' המנויים לניוזלטר
שלנו12,445
מס' העוקבים בפייסבוק700 :

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

מנהלת
הספריה

כל השנה

2019
הפעלת פעוטות שוטפת במהלך
השנה

הגדלת פעילויות
לפעוטות

הקרנת סרטים לפעוטות ,הגדלת
מספר הפעילויות שימוש במרחב
החיצוני.

בחינת אופן הפעלת
ספרית המבוגרים

תכנון ספריות מבנה והפעלה

בחינת צרכים
לילדים

תכנון המתחם

סוף 2018

2019

תאריך
סיום

תקציב מתוכנן-

תב"ר /הערות

מתקציב משרד התרבות

-

סוף 2019

מתקציב משרד התרבות

מתקציב משרד התרבות

תב"ר
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המשכן למוסיקה ואמנויות-תוכנית 2019
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

שיפור חווית
הלקוחות

המשכן
למוסיקה
ואמנויות

בדיקת נקודות מזון
במתקנים דומים וגיבוש
הצעה להקמת נקודת
הסעדה.
בדיקת עלויות

הקמת נקודת
ממכר מזון כדאית
במשכן

מנהלת
המשכן-
סיגלית
סלובסקי

רבעון 3

שת"פ עם עיר
תאומה

ארגון משלחות נוער
לפוזנן בתחומי המוסיקה
והאמנויות

יציאת משלחת
לחו"ל משני בי"ס
ברעננה ואירוח
משלחת מחו"ל

חיבור לקהילה

הזמנת אוכלוסיות
חלשות למופעים (דגש על
ילדים)

אירוח
רבעון ,2
יציאה
רבעון 4

₪ 60,000
הכנסה מול
הוצאה

כל השנה

ע"ב מקום פנוי

תשתיות מים וביוב-ע"י
העירייה
הקמה -זכיין

כתיבת תכנית
עסקית

יציאת משלחת
אחת ואירוח
משלחת אחת
-

שדרוג טכני
וטכנולוגי של
האולם

החלפת ציוד לא תקין

שדרוג אולם
המשכן מבחינת
הגברה ,תאורה
,מולטימדיה

רבעון 4

הגדלת הכנסות
הגדלת הכנסות

הגדלת מכירות המנויים

הגדלת מספר
המנויים ב10% -

רבעון 3+4

עליה בהכנסות של
כ 45,000 -ש"ח

מכירות כרטיסים חד
פעמיים

עלייה של כ3% -
במספר הרוכשים
כרטיסים חד
פעמיים

כל השנה

עלייה בהכנסות
של כ20,000 -

צמצום סדרת המנויים
לילדים

הקטנת המנוי ל
 3/4הצגות

רבעון 3+4

חסכון של כ-
 40,000ש"ח

הקטנת הוצאות

התייעלות
השירות
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תקציב

תב"ר  /הערות

מדדי הצלחה

הכנסת כרטיס
תושב לשימוש
המנויים

 ₪ 400,000הוצאות תב"ר

הפחתת השכרת
ציוד חיצוני ב
50%

גלריה עירונית
מטרה

תחום/מחלקה

משימה

יעד

אחריות

חשיפת
הציבור
ברעננה
לתערוכות
איכותיות
של אמנים
מובילים
בישראל
חיסכון
בתחזוקה
והצבה של
פסלי
חוצות
הגדלת
הכנסות

גלריות תערוכות

הצגת  5תערוכות
בגלריה העירונית
ומבואות
העירייה+קטלוגים
מקצועיים

31.12.19 – 1.1.19

אורנה
פיכמן

שיווק מכירת
קטלוגים

צמצום
הוצאות

מימון צילומים על
ידי האומנים

אורנה
פיכמן

שיפוץ פסלי חוצות
והצבת פסלי
חוצות חדשים על
ידי עובדיי העירייה
מכירת קטלוגים
דרך המוקד
הכרטיסים העירוני

לו"ז

תקציב
₪ 147,245
ללא
הוצאות
שכר
אוצרת
ומזכירה

תב"ר
הערות

מדדי הצלחה
ספרי אורחים בהם ביקורת הצופים
בתערוכה וכן פרסום התערוכות באמצעי
התקשורת המקומיים והארציים

תיקון/הצבה של  5פסלים

מכירת  100קטלוגים נוספים

צמצום הוצאות
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קולטיקט – מוקד מכירת כרטיסים ,תוכנית עבודה לשנת 2019
מטרה
שיפור השרות
לתושב

תחום /
מחלקה
מוקד/יד לבנים
/משכן/ספרייה

הנפקת כרטיס
תושב

כרטיס תושב בשימוש כל מרכזי
התרבות  +אזור אישי
לתושבים שבו ינהל את
ההזמנות שלהם

יפית ,אגף
מחשוב
ומנהלות
המרכזים

מאי
2019

תקציב
אגף
מחשוב

מוקד

שיפור השירות
במוקד
הכרטיסים

הארכת שעות פעילות

מוקד

שוטף
2019

5400

שיפור מאגר
נתוני לקוחות
המערכת
סמארטיקט

מחיקת לקוחות כפולים ולא
פעילים ,הוספת נתונים
למערכת מתוך מרשם
התושבים

מוקד/מחשוב

בשלבים
עד יולי
2019

תקציב
אגף
מחשוב

שיווק
טלפוני/אינטרנטי
יזום

 5%מכירות יזומות מכלל
המכירות

יפית

פברואר
2019

40,000

הגדלת נפח פעילות המוקד

יפית,
מנהלי
מחלקות

יוני
2019

3,000

צוות מקצועי ומגובש

יפית ,מנחים
חיצוניים

שוטף
2019

מוקד/מחשוב
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משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

הגדלת מכירות

מוקד

הרחבת פעילות
המוקד על ידי
שת"פ בתוך
העירייה

מוקד/מחשוב

העצמת נציגי
השירות

מוקד

שילוב מחלקות
נוספות בעירייה
פעילויות גיבוש
חברתי ומקצועי

5000,

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
חלוקת 3000
כרטיסי מנוי
חכמים

(עלות
דיילת/שעות
נוספות כ 180
שעות בשנה)

איוש קופה בכל
מופעי בית יד
לבנים
צמצום לקוחות
כפולים במערכת ב
( 60%כיום יש
מאות)

עלות שנתית
להוצאות
טלפוניה
ותקשורת
למוקד

 5 %מכירות
יזומות מכלל
המכירות

הגדלת מספר
אירועים נמכרים
ב10%-
אפס תחלופת
עובדים

מרכז האומנויות
מטרה

תחום

משימה

יעד

ריות

יצירת קהילת
אומנות

אומנות
בקהילה

קשרי עבודה ושותפות
עם אגפים/שכונות

פסל סביבתי במרחב הציבורי -
פינת שבשבות

מנהל מרכז
האמנויות וצוות
המורים

2019

ייפוי העיר

ציור

ציור על גבי ארונות
סעף ברחבי העיר

 60יצירות חדשות בשיתוף עם
אומנים מקומיים

מנהל מרכז
האמנויות

2019

העשרה אמנותית
לבאי החוגים
ילדים ,נוער
ומבוגרים

אומנות

טיול מאורגן למוזיאון
ישראל-בית התפוצות

צוות מרכז
האמנויות

2019

חשיפת הישגי
תלמידים לקהילה

אמנות

תערוכת מבוגרים-
ילדים ונוער

צוות מרכז
האמנויות

מאי 2019

חשיפת מגמת
האמנות

מגמת
אמנות

עבודה מול חטיבת
יונתן

תערוכה מחוץ למרכז

השתתפות
באירועי העיר

אמנות

העמדת תוצרים
אמנותיים

השתתפות בפסטיבלים ,שבוע
הספר ,עדלאידע ,צאו אחוזה

העצמת צוות

הדרכה

גיבוש חברתי והעמקת
שותפות בעשייה

טיול שנתי +סדנאות ייחודיות

אמנות

קייטנה נושאית
המאגדת את הווית
המרכז

שני מחזורי קייטנה  +צהרונית

הגדלת הכנסות חוגים

ביטול הנחות ועדכון מחירי
המרכז

הגדלת מספר לקוחות
בקרב גני ילדים בעיר

 25גנים חדשים

קייטנות
קיץ
הגדלת הכנסות
המרכז
הרחבת פעילות

דפוס
טקסטיל

 2סיורי אמנות
תערוכה בגלריה על האגם
תערוכה במתחם מרכז
האמנויות
תערוכה בחטיבת יונתן

קלאודיו סמבל
צוות מרכז
האמנויות
מנהל מרכז
האמנויות
קלאודיו סמבל

לוז

תקציב
 15,000₪מתקציב

1.9.19
2019
2019
7,8/2019

תבר

מדדי הצלחה

הערות
הקמת פסל

פרויקטים +
 20,000מתקציב
קיימות
₪ 12,000

צביעת  60ארונות

פרויקטים
₪ 22,000

הוצאת שני טיולים

פרויקטים
₪ 7,500

 800מבקרים בתערוכות

פרויקטים
הכנסות
₪ 12000
₪ 8,500
פרויקטים
₪ 4000
הכנסות

 170משתתפים בקייטנות

₪ 22,500
 ₪ 40,000לשנה
2019/20

מרכז האמנויות

2019

הכנסה

 25גנים חדשים

₪ 9,500
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בית היוצר
מטרה
הגדלת הכנסות
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תחום /מחלקה

משימה
העלאת מחירי
פעילויות ב-
10%
העלאת מספר
המשתתפים

גידול בהכנסות

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר/הערות

מדדי הצלחה
 ₪ 33,000גידול
בהכנסות בשנת
2019/20

חזות העיר
93

אגף חזות העיר  -יעוד האגף
אגף חזות העיר באמצעות עובדי האגף ,יפעל לשיפור מתמיד בנראות ובחזות העיר.
האגף ידאג לניקיון העיר ולטיפול בפסולת ,יתחזק ויטפח את הגינון בגינות
הציבוריות ובשטחים הפתוחים ,יגביר את אכיפת חוקי החניה וחוקי העזר
העירונים .יעניק לתושבים שירות אדיב ,יעיל ואפקטיבי וכל זאת על מנת לשפר
את איכות החיים ולרווחת התושבים.
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יעדי האגף
א-שיפור וייעול תהליכי הפיקוח במערך הניקיון  ,הגינון ,והפיקוח העירוני.

ב-שיפור השירות לתושב .
ג-עמידה במדדי האגף והמחלקות.

ד-לעשות יותר בפחות.
ה-טיפול וטיפוח עובדי האגף.

ו-גיבוש וחיזוק גאוות האגף.
ז-הדרכה והכשרת עובדי האגף
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מדדי אגף חזות העיר
.1סטייה מעמידה בזמן תקן -עד  3%מהמקרים.
.2ירידה בכמות הפניות כללי ובכל מחלקה 2%-
.3סקר שביעות רצון-עליה של  10%ביחס לשנה קודמת(.טלפוני )
.4קיום ערב גיבוש אגפי –אחת לחציון.
.5ביצוע שיחות אישיות לעובדים –אחת לשנה.
.6העברת משוב לעובד-אחת לשנה.
.7צמצום פניות חוזרות/לטיפול נוסף.10% -
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מס"ד

משימה

1

גיבוש וחיזוק גאוות האגף

2

פישוט והתייעלות

פרוט המשימה

מדד הצלחה

קיום ערב גיבוש יחד עם כלל
קיום ערב אגפי אחת לרבעון
עובדי האגף
קיום טיול אגפי

טיול אגפי שנתי

ראיונות תקופתיים לכלל
עובדי האגף

כל עובד ירואיין וימושב
אחת לשנה

הרמת כוסית אגפית
וחלוקת עובד מצטיין

הרמת כוסית חגי תשרי
וחגי ניסן

סיור חינוכי ערכי

קיום סיור ערכי חינוכי

קיום ערב מנהלי מחלקות

ביצוע ערב גיבוש אחת
לרבעון

אחריות

מועד לסיום

מוביל :מנהל האגף

אחת לרבעון

מוביל :מנהל האגף

טיול אחת לשנה

מוביל :מנהל האגף
אחת לשנה
משתתפים  :מנהלי מחלקות
מוביל :מנהל האגף

בהתאם למועדי החגים
משתתפים :מנהלי מחלקות

מוביל :מנהל אגף

א' -התייעלות צריכת מים
להשקיית גינות
לעשות יותר בפחות

ב' – צמצום שימוש בנייר ב -
10%

משתתפים :מנהלי מחלקות

רבעון ב'

מוביל :מנהל האגף
אחת לחציון
משתתפים :מנהלי מחלקות
מוביל :מנהל אגף
בקרה בכל סיום רבעון
משתתפים :מנהלי מחלקות
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מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

3

טיפול ואחזקת אמצעים

ביצוע מסדרי תקינות
רכבים ואמצעים

אחת לרבעון ביצוע מסדר
תקינות רכבים ואמצעים

4

שותפות

.5

חדשנות

6

התייעלות

ביצוע סקר לקוחות:
א' -מנהל חינוך.
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מוביל :מנהל אגף
משתתפים :מנהלי
מחלקות
א' -מוביל :מנהל מח'
שפ"ע

ביצוע סקר

ב' -אגף תרבות.

קיום שולחנות עגולים יחד
עם עובדים והעלאת
רעיונות לפישוט העבודה
(עובד מכל מחלקה)

אחריות

קיום שולחן עגול

ביצוע פיילוט בצירים
שינוי שיטת הנחת ואיסוף ראשיים ובנווה זמר
גזם ופסולת גושית לקביעת מקומות מוגדרים
להנחת גזם ופסולת גושית

לו"ז לביצוע

ב' -מוביל :מנהל מח' גנים
ונוף

מוביל :מנהל אגף

אחת לרבעון

א' -אחת לחציון

ב' -אחת לרבעון

אחת לחציון

מוביל:מנהל אגף

משתתפים  :מנהל
מחלקת שפ"ע ,מנהל
מחלקת פיקוח עירוני

רבעון ב'

תוכנית עבודה  - 2019יעדי האגף כללי

מס'

משימה

7

התייעלות

8.

חדשנות והתייעלות

.9

התייעלות

פירוט המשימה

מדד הצלחה

ביצוע פיילוט בצירים
ראשיים ובנווה זמר
שינוי שיטת הנחת ואיסוף גזם
לקביעת מקומות
ופסולת גושית
מוגדרים להנחת גזם
ופסולת גושית
הפעלת העיר בהתאם
לחלוקה לרובעים
בחינת מעבר לרובעים
חיזוק הקשר עם התושב

ביצוע רה ארגון תפקידים
וחלוקת אחריות באגף

התאמת המבנה לצרכים
המשתנים

אחריות

לו"ז לביצוע

משתתפים  :מנהל
מחלקת שפ"ע ,מנהל
מחלקת פיקוח עירוני

רבעון ב'

מוביל:מנהל אגף

רבעון א
בחינה והצגה למנכ"ל וסגן
ראש העיר

מוביל :מנהל אגף
משתתפים :מנהלי
מחלקות
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מס'

.1

.2

.3

100

משימה

מבצע
לחלוקת
צ'ופרים למי
שאוסף את
הצואה של
הכלבים
והולך עמו
קשור

פירוט המשימה

חלוקת חטיף כלבים עבור
מי שאוסף את צואת
הכלבים והולך עמו קשור
כפעמיים בשנה

מדד הצלחה

אחריות

התושבים רואים זאת
מוביל:
בעין יפה וכך זה נותן
מנהל מחלקה.
מנהל יחידה.
מוטיבציה להתנהל
משתתפים:
באופן חוקי ונכון עם
הכלב מחוץ לשטח הבית כלל הפקחים.

הטמעת
שימוש
בקורא
שבבים של
כלבים

שימוש נרחב יותר בקורא
שבבים בעת רישום דוחות
של כלבים

חיזוק
הפרסום
ועידוד
אסיפת צואת
כלבים

תכנון פרסום עירוני על גבי ביצוע קמפיין מתוקשר
שלטים ,מכוונים,
בהתאמה לפירוט
מקומונים ,בילבורדים ועוד .המשימה

שימוש בקורא שבבים

לו"ז לביצוע

אחת חציון

הערות

תלוי השגת תרומה של
חברת מזון לכלבים
בסדר גודל גדול.
(מנהל המחלקה ינסה
להשיג זאת).

מוביל :מנהל מחלקה .רבעון א'.
מנהל יחידת פיקוח.
אחראי משמרת.
משתתפים :פקחים
מוביל:
מנהל המחלקה.
משתתפים:
דוברות

רבעון א'

תלוי שיתוף פעולה של
הדוברות והכנסת
הפרסום ללו"ז
הפרסום המתוכנן של
הדוברות על גבי
לוחות הפרסום.
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מס'

משימה

פירוט המשימה

א .הקמת יחידת אכיפה
חדשנות,
הקמת יחידת איכות סביבה של  4פקחים
אכיפה איכות +מנהל יחידה
הסביבה.

.4

מדד הצלחה

א .הקמת היחידה

אחריות

מוביל :מנהל אגף
מנהל מחלקה

לו"ז לביצוע

א .סוף רבעון ג' .2019

הערות

כיום ישנם  4פקחים
שהוכשרו ואף מבצעים
אכיפה סביבתית אך
תוך כדי עבודה של
פיקוח עירוני ,על כן
אין ביכולתנו לתת
היום מענה של 100%
לצורך של הרשות
העירונית בנושא זה
מה שמביא תסכול גם
מצד התושבים וגם
מצד אגפים שונים
שצריכים את השירות
הזה (לדוגמא הנדסה).
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מס'

משימה

מעקב
ובקרה
וטיפול
בקריאות
מוקד

.5

102

פירוט המשימה

א .צמצום פניות בכ-
( 2.5%על פי טבלה
מצורפת).

מדד הצלחה

א -צמצום פניות של
המחלקה.

אחריות

א .מוביל :מנהל מחלקה
ומנהל היחידה

ב .כמות הפניות
ב .מספר פניות
חוזרות/טיפול נוסף אחר החוזרות/טיפול נוסף
אחר לא תעלה משנת
באופן זהה לשנת 2018
2018

ב .מוביל :מנהל מחלקה
ומנהל היחידה

ג .ביצוע בקרה יומית על
כל הפניות ,ומתן הנחיות
בהתאם

ג .מוביל :מנהל היחידה/
אחראי משמרת.

ד -צמצום פניות החורגות ד .צמצום על פי
מזמן תקן בכ( 5% -על הנתונים המצורפים.
פי טבלה מצורפת).

ד .מוביל :מנהל
היחידה/אחראי משמרת

לו"ז לביצוע

סוף
שנת
2019

הערות

תוכנית עבודה  -2019יעדי מחלקת פיקוח ובקרה
מס'

משימה

התייעלות,
אכיפה
ממוחשבת.

פירוט המשימה

א .הגדלת השימוש
באכיפה באמצעים
אלקטרונים.

.6

.7

אכיפה
בנושא
זריקת זבל

רכישת חיישנים
ומצלמות והטמעתם
בשטח

מדד הצלחה

אחריות

לו"ז לביצוע

א .הפעלת נקודות מוביל מנהל
אכיפה אלקטרונית מחלקה.
על ידי מצלמות
נייחות במקומות
מועדים לפורענות
כגון:
 (1תחנות
אוטובוס
לאורך אחוזה.
 (2אדום לבן
לאורך אחוזה
לדוגמה ,לפני
בורוכוב.
 (3רחובות
נושקים
לאחוזה
לדוגמה,
בורוכוב ,קזן,
קרן היסוד,
ז'בוטינסקי ,בן
גוריון.

ריבעון ב' 2018

א .הפעלת המצלמות שהוצבו בעיר בשנת 2018
ועדיין לא עובדות.
כפוף לאישור ההנהלה.
(יש לציין,
א .כי הפעלת מערך מצלמות מביא לשיפור
משמעותי בחיי התושבים.
ב .במקומות שהופעלו מצלמות הוכח כי יש
שיפור משמעותי בתנועת כלי רכב ולאורך
תקופה קצרה יש הבנה של ציבור הנהגים לא
לבצע עבירה במקום.
ג .באופן חד משמעי פקח אינו מסוגל להביא
לתוצאות כפי שמצלמה מצליחה).

רבעון א' הטמעת
המערכת.
החל מרבעון ב'
הפעלתה

תלוי תקציב

צמצום השלכת
פסולת ברחבי
העיר.

מוביל:
מנהל מחלקה.

הערות
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מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

א .מכולות פסולת א .החתמה על טופס ייעודי כל א .כל מכולה בעיר א .מובילה:
אילנה עטר.
תהיה משויכת
בעיר (אילנה עטר) .מזמין מכולת פסולת בעיר,
לטופס החתמה.
(פרטי המזמין ,תנאי הצבת
ופינוי המכולה).

.8

א .1.פינוי כל המכולות העיר
(שישי שבת) ,על ידי אכיפה
אינטנסיבית של הפיקוח
העירוני.

א .1.עיר נקיה
ממכולות במהלך
שבת.

א .1.מוביל:
מנהל מחלקת
פיקוח

משתתפים:
פקחים.
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לו"ז לביצוע

פעילות
שוטפת

הערות

ביצוע מעקב אחר
פעילות החתמת
טופס הצבת
מכולה על ידי
מנהל מחלקה.
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מס'

.9

.10

.11

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

א .נהלי הצבת שילוט אחידים א .ועדת שילוט הקובעת
שילוט
(מדיניות ברורה וכתובה) ,בכל נהלים ברורים להצבת
כתיבת מדיניות
העיר +שינוי חוק עזר למחיר שילוט בעיר +חוק עזר עם
גדר מדברת של אתרי בניה.
מחיר לגדר מדברת עבור
אתרי בניה.
ב .מדור שילוט יהיה מודע
ב .מעקב שוטף של ב .מעקב שוטף של שינוי
לכל שינוי של שילוט בעיר.
שינוי שילוט בעיר שילוט בעיר על ידי חלוקת
העיר ל 4-מקטעים על פי
בכל סיור ימולא דוח על ידי
החלוקה הבאה,
המבצע אותו על מנת שיהיה
א .אזור אחוזה.
ב .אזור קריית שרת ,הפארק מעקב מפורט של המשימה.
בדוח יצוין כל שינוי אשר
והפרחים.
ג .אזור חצי עיר צפון לאחוזה יתבצע בעיר ,הדוח יוגש
למנהל המחלקה
במרכזים קטנים.
ד .אזור חצי עיר דרום לאחוזה
במרכזים קטנים.
בכל יום יהיה סיור במקטע
אחר.
ג .1.בילבורדים ומכוונים
ג .1.בכל יום יעשה סיור על
ג .מעקב אחר
תקינים.
בילבורדים והמכוונים בעיר.
מתקני הפרסום
ג .2.עמודורים תקינים.
ג .2.אחת לחודש יעשה סיור
של זוכי המכרז
לילה לבדיקת עמודורים
ברחבי העיר

אחריות

א .מובילים :ועדת
שילוט ,יועצת
משפטית ,לשכה,
חברי מועצת העיר.

לו"ז לביצוע

א .סוף רבעון ב'

ב .מוביל :מנהל
יחידת שילוט סולי

ב .חלוקה עד סוף
רבעון א'.
תחילת ביקורת
אחת לשבועיים

ג .מוביל:
מנהל יחידת
השילוט סולי
סולומון

ג .שוטף שנתי.

משתתפים:
פקח שילוט רותם
מטרסו.

הערות

ועדת שילוט
מתכנסת אחת
לחודש
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מס'

משימה

התייעלות+
חדשנות,
מספור בתי
התושבים
.12

.13
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פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

א .מספור מחדש של בתי א .מספור בתי האב מוביל:
מנהל מחלקה.
מחדש בעיר.
התושבים העיר
משתתפים:
ב .נראות מספרי
במספרים הנושאים
בצורתם את סמל העיר ,הבתים יותר טוב על מנהל מדור שילוט
מפקח שילוט
ידי
שימוש במספור בעל
התושבים/אזרחים
יכולת החזרת אור
בעיר.
חזקה.

א .החלפת שמות
א .החלפת כל הכיתוב
החלפת של
הרחובות לחדשים.
שמות רחובות של שמות רחובות
ב .החלפת התאורה
מוארים לכיתוב אחיד
מוארים
בשמות הרחובות,
(עמודורים)( ,חובת זוכה המכרז).
כולל תאורה ב .החלפת תאורת שמות יביא לנראות יותר
פנימית ללד הרחובות לתאורת לד .טובה וחיסכון
החשמל.
(חובת זוכה המכרז).

מוביל:
מנהל המחלקה
משתתפים:
 .1מנהל מדור
שילוט.
 .2מפקח מדור
שילוט.
 .3דוברות העירייה

לו"ז לביצוע

סוף שנת 2019
(חצי עיר  ,2019חצי
עיר  2020פרויקט
ארוך טווח).

סוף שנת 2019

הערות

א .תלוי תקציב,
ואישור ההנהלה.

פרויקט שנתי הדורש
שיתוף פעולה עם
הדוברות והנהלת
העירייה.

תוכנת עבודה  -2019יעדי מחלקת שפ"ע
מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

הערות

1

הטמעת מכרז לסילוק פסולת
אלקטרונית וסוללות

סיום יציאה למכרז
והטמעתו

הטמעת המכרז וקליטת
חברה קבלנית לפינוי
פסולת אלק

מנהל מחלקת שפ"ע
מנהלת מדור מחזור
מפקח מחזור

רבעון
ב'

2

הטמעת מכרז עובדי
חצרנות

סיום יציאה למכרז
והטמעתו

הטמעת המכרז וקליטת
חברה קבלנית לעובדי
חצרנות.

מנהל מחלקת שפ"ע

רבעון
ג'

מנהל מחלקת שפ"ע
מנהל יחידה צפוני
מפקח ניקיון ואשפה

כל השנה

3

פעילות הטרמינל ופינוי
המשך הדרכות למשתכנים האשפה תוך שימוש מלא
מערכת פנאומטית בנווה זמר
במערכת הפנאומטית.
חדשים

107

תוכנת עבודה -2019יעדי מחלקת שפ"ע
מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

לו"ז לביצוע

הערות

4

ביצוע הפרדה במקור
לזרם כתום.

לבחון אפשרות לכנסת
מכלים כתומים למחזור
אריזות

הטמעת מחזור
אריזות בנוה זמר

מנהל מחלקת
שפ"ע +מנהל
יחידה צפוני

רבעון ב'

תלוי החלטה
אירגונית.

5

חיבור מבנה המשקל
לשירותים.

פתרון לניקוז.

תיקון הליקוי

מנהל מחלקת
תשתיות

רבעון ג'

תלוי תקציב

6

הטמעת שקילה
אוטומטית.

סיום פיילוט והפעלת משקל
אוטומטי

שקילה
עצמית

מנהל מחלקת
שפ"ע +מנהל
יחידה דרומי

רבעון א'

7

8

108

(חדשנות )
מחזור

(חדשנות )
ניקיון סחף חולות

א .שביעות רצון התושבים
מציאת פתרונות חלופיים
לעמדות הקיימות

לבדוק אפשרות רכישת
בוב קט שישמש לניקוי סחף
חולות

ב .נראות המתקנים ברחוב

טיפול מידי בפניות

מנהל מחלקת
שפ"ע

מנהל אגף
מנהל מחלקת
שפ"ע

רבעון ג'

רבעון א'

תלוי החלטה
אירגונית

תלוי תקציב
(ישרת גם את
מחלקת תשתיות
ומחלקת גינון)

תכנית עבודה  -2019יעדי מחלקת שפ"ע
מס'

משימה

.9

העלאת המוטיבציה
בקרב העובדים

מדד הצלחה

פירוט המשימה

אחריות

לו"ז לביצוע

א .שליחת עובדים להדרכות
בתיאום מחלקת הדרכה .1בדיקת שביעות רצון
לגמו"ש
ב .ביצוע סיור בעיר שכנה
וביקורי גומלין אחת לשנה
ג .ביצוע ערב גיבוש
מחלקתי
אחת לשנה.
ד .ביצוע שיחות מחלקה
אחת לשבועיים.
ה .רה ארגון בחלוקה
לאזורים ותכנון כוח אדם.

10

הדברת מזיקים

ביצוע הדברות מזיקים ע"ב
תכנית שנתית סדורה
למזיקים ,יתושים
ומכרסמים

.2

שוטף

עמידה בל ו " ז

 .3הגעה לעבודה עם
מוטיבציה גבוהה.

הערות

רבעון ג'
מנהל מחלקה
מנהלי יח'

במהלך שנת
2019

רבעון ד'
שוטף

 .4שביעות רצון
המפקחים לשינוי
ושבירת שגרה

רבעון א'

א .צמצום פניות מזיקים
באחוזים
קיץ
ב .צמצום פניות
מכרסמים
באחוזים

ראה שקף נפרד

תברואן

חורף
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מס'

משימה

1

מיפוי

2

ניטור

מדד הצלחה
פירוט המשימה
א .מיפוי אתרים
ביצוע מיפוי כלל האתרים שמדבירים
הנמצאים במרחב
בעיר(יתושים ,מכרסמים) (.סימון במפה
הרשות (אגמי"ם,
ובטבלה)
נחלים ,מכוני טיהור )
א .ביצוע מיפוי מוקדי
.1ניטור בחתך לרחובות עפ"י פניות וריכוז
יתושים(בהתאם לכמות
בדו"ח שבועי(.יתושים)
הפניות )
 .2ניטור יזום אחת לשבוע והפקת דו"ח
ב .ביצוע מיפוי מוקדי
שבועי(.מכרסמים )
מכרסמים (בהתאם
 .3הכנת תכנית מניעה.
לכמות הפניות
 .1הדברת יתושים ,נמלים ,מכרסמים ,
א .ביצוע הדברת מוקדי
דבורים .
יתושים(בהתאם לכמות
מניעה עפ"י מיפוי וניטור ותיעוד .
הפניות ולניטור).

3

הדברה

 .2ריכוז רשימת חומרי הדברה
המאושרים והאסורים ע"י המשרד
לאיכות הסביבה.

4

פרסום
והסברה

5

בקרה ופקוח

.1

פרסום והסברה בקרב התושבים
להגברת המודעות .

 .1הפקת דו"ח ביקורות יומי.
 .2הפקת דו"ח פגישות עם תושבים
וסיכומן.
 .3פיקוח על חוק המדבירים והפקת
דו"ח חודשי.

אחריות

לו"ז לביצוע

תברואן

אחת לחציון

תברואן

תברואן
ב .ביצוע הדברת מוקדי
מכרסמים (בהתאם
לכמות הפניות ולניטור)

הגברת המודעות בקרב
התושבים

צמצום כמות הפניות

תברואן

תברואן

אחת לשבוע

אחת לשבוע

אחת לחציון

עפ"י פירוט
המשימה

הערות

תכנית עבודה  -2019יעדי מחלקת שפ"ע –פניות תפעול אשפה
מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

1

אי איסוף גזם

אכיפה מוגברת ,כל מפקח במהלך
משמרת יבצע סריקה ברחובות
בנוסף הוספת משאית לאיסוף גזם
עד לשעה  19:00בכל יום

-8%

2

אכיפה מוגברת ,כל מפקח בסיום
משמרת או בשעה  13.00יבצע
אי החזרת פחים ירוקים
סריקה במספר רחובות

אכיפה מוגברת ,כל מפקח בסיום
משמרת או בשעה  13.00יבצע
סריקה במספר רחובות

-5%

- 8%

3

אי פינוי אשפה

4

פגר יום

חיבור מפנה הפגרים לאפליקציה
לשנות זמן תקן יום לשעה לילה
לשעתיים.

-10%

5

פח שבור

הגברת המניעה  .כל מפקח יבצע
בדיקה מדגמית באזור ויעביר
ודיווח למנהל ולקבלן על פחים
סדוקים ושבורים

-5%

אחריות

מנהל מחלקה +
יחי דה +מפקחים.

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

לו"ז לביצוע

הערות

שוטף

שוטף

שוטף

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף
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מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

לו"ז לביצוע

1

פח דקורטיבי מלא

בקרה ופיקוח על הקבלן

-8%

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

2

שקי קקי

הקבלן יעבור בכל בוקר על כל
הרחובות והגנים הציבוריים
וימלא היכן שחסר .במשימות
פתיחת יום כל מפקח יבדוק 10
מתקנים כל יום.

-8%

3

רחוב/חניון מלוכלך

שטיפת כל חניה או חניון פעמיים
בשבוע על פי תכנית העבודה

-7%

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

שוטף

הערות

ביום ו' עד שעה
לפני שבת

תכנית עבודה  -2019יעדי מחלקת שפ"ע –פניות מחזור
מס'

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

1

מחזור קרטונים

עדכון תכנית פינוי בהתאם
לצרכים המשתנים

-7%

2

מחזור בקבוקים

עדכון תכנית פינוי בהתאם
לצרכים המשתנים

-7%

3

מחזור סוללות

פיזור נקודות איסוף

-7%

4

בקרה ופיקוח על הקבלן .בדיקה
פח ביתי כחול לעיתונים
נקודתית והוספת פחים

-4%

אחריות

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

לו"ז לביצוע

הערות

שוטף

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

מנהל מחלקה +
יחידה +מפקחים

שוטף

תלוי מכרז
פסולת
אלקטרונית
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פירוט המשימה

מס'

משימה

1

הדברת דבורים

2

הדברת יתושים

ניטור מקורות מים עומדים
ברחובות בהם יש הכי הרבה
תלונות

-5%

3

הדברת מכרסמים

ניטור למניעה פעמיים בשנה

-5%

גיזום לפני פריחה

מדד הצלחה

אחריות

לו"ז לביצוע

הערות

-5%

מנהל מחלקה+
תברואן

קיץ
חורף

בשיתוף מחלקת
גינון

מנהל מחלקה +תברואן

קיץ
חורף

מנהל מחלקה+
תברואן

קיץ
חורף

תוכנית עבודה  - 2019יעדי מחלקת חשבות ובקרה
מס'

משימה

1

בניית תקציב-שוטף

2

ת.ב.ר.

פירוט המשימה

מדד הצלחה

בדיקה ועדכון התקציב שמוגש ע"י אומדן נכון של התקציב
הנדרש
הגזברות
ריכוז דרישת התקציב עם מנהלי הגשת הנתונים במועד-
רבעון 4
המחלקות

3

מאזנים

בדיקת המאזן ומעקב על הביצוע

בדיקה חודשית

4

הזמנות עבודה

טיפול בהקלדה וסבב חתימות
להזמנות במערכת הכחל

5

חשבוניות

טיפול בהקלדת חשבוניות וסבב
חתימות

6

חוזים

הקלדת חשבוניות לחוזים

7

מכרזים

הקלדה למערכת בפרק
זמן סביר
תשלום החשבונית
שוטף 60+מיום תאריך
החשבונית
תשלום החשבונית
שוטף 60+מיום תאריך
החשבונית
בדיקה והתאמת סעיפי
התמורה

8

מעקב תקופת החוזה

9

חוזים חדשים ופתיחה
במערכת הכחל

10

הסבר על תלוש השכר

11

רפרנטית משאבי אנוש

אחריות
מובילה:
מנהלת המחלקה
מובילים:
מנהלי מחלקות

לו"ז לביצוע
רבעון ד'
רבעון ד'

מובילה:
מנהלת המחלקה

מידי חודש

מובילה:
מנהלת היחידה

תוך  7ימים

מובילה:
מנהלת היחידה

תוך  7ימים

מובילה:
מנהלת היחידה

פעם בחודש

מובילה:
השתתפות בהכנת מכרזים
מנהלת המחלקה
מובילה:
מנהלת המחלקה
משתתפת:
הארכת החוזה לפי מועד
מעקב ובדיקת תאריך תפוגת החוזה
מנהלת יחידה
פקיעת החוזה
משתתפים:
הלשכה המשפטית
העברת החוזה החדש לסבב חתימות
מובילה:
מרגע קבלת החוזה
בעירייה ולאחר מכן פתיחת החוזה
מנהלת היחידה
במערכת הכחל
מובילה:
מנהלת מחלקה
הכרה של תלוש השכר
הסבר מפורט לעובדים על מבנה
ע"י העובדים
תלוש השכר
משתתפת:
מנהלת יחידה
מובילה :מנהלת
הדרכה הסברה בנושאי שכר וכ"א,
שירות יעיל ומועיל
מחלקה/יחידה
טיפול בפניות העובדים של האגף

סטאטוס

בהתאם לצורך

חודש לפני פקיעת
החוזה

בהתאם לצורך

יקבע בהמשך

בהתאם לבקשה
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מס'

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
116

משימה

פירוט המשימה

הגשת טופס בקשה להארכת חוזה
בקשות להארכת חוזים
והעברתו לסבב חתימות

בקשות להגדלת חוזים

הגשת בקשה להגדלת חוזה
והעברתו לסבב חתימות

קבלת דפי נוכחות ,בדיקתם ודיווח
שעות הכוננות

מדד הצלחה

 3חודשים מאישור הבקשה

חודש מאישור הבקשה

אחריות
מובילה :מנהלת
המחלקה
משתתפים:
מנהלת יחידה,
מנהלי מחלקות.
מובילה :מנהלת
מחלקה
משתתפת :מנהלת
יחידה
מובילה:
מנהלת היחידה

לו"ז לביצוע

בהתאם לצורך

בהתאם לצורך

דיווח שעות כוננות
לעובדי האגף
דיווח שעות עבודה
מובילה:
קבלת דפי הנוכחות בדיקה בקרה
פעם בחודש
הכנה ודיווח בזמן
לעובדים
מנהלת יחידה
ודיווח
שעתיים/נוספות
מובילה:
שכתוב והפקת הודעה לדוברות
פרסומי האגף/פרסום
בהתאם למועד
בהתאם לתאריכי האירוע
מנהלת יחידה
ופרסום בעיתון
פליירים
בקרה לקבלת התשלום לאחר מובילה :מנהלת מח'
דרישה להחזרים מחברת
הגשת בקשה לקבלת החזרי כספים
כל רבעון
 45יום מתאריך הבקשה
ת.מ.י.ר.
משתתפת :מנהלת יח'
מובילה :מנהלת
מידי חודש
הפקת דוח חודשי
ריכוז נתונים כמותיים
הכנת דו"ח נתוני מחזור
מחלקה
לוודא שההכנסות מעודכנות מובילה :מנהלת מח'
מידי בחודש
בקרה על נתוני ההכנסות
תקציב הכנסות
במערכת
משתתפת :מנהלת יח'
מובילה :מנהלת מח'
קיזוז הקנסות בחודש התשלום
ריכוז קנסות קבלנים
ריכוז קנסות
מידי חודש
משתתפת :מנהלת יח'
מובילה :מנהלת מח'
הטמעת והדרכת נושאים עיקריים
יקבע
יישום מלא של החוזה
הדרכת חוזים
בחוזה –למפקחי שפ"ע וגינון
משתתפת :מנהלת יח'
ערב אגפי (חצי שנתי)
מוביל :מנהל אגף
בהתאם
סיור סליחות
לדרישת מנהל
השתתפות רוב האגף
סיור חנוכיות
אירועים אגפיים
משתתפת:
האגף
טיול אגפי
מנהלת יחידה
ימי הולדת כל חודש
הכנה ודיווח בזמן

פעם בחודש

סטאס

תוכנית עבודה  - 2019יעדי מחלקת גנים ונוף
מס'
1

2

3

4

5

משימה

פירוט המשימה

גיבוש מחלקתי

קיום מפגשים מחלקתיים עם
תכנים שונים לגיבוש הצוות

הכשרת והרחבת הידע המקצועי
הדרכות מפקחים
והארגוני של מפקחי הגינון

סיורים
מקצועיים

סיורים מחלקתיים במשתלות
(עצים ,פרחים ושיחים)

קיום ראיון אישי עם כלל עובדי
ראיונות עובדים
המחלקה
מילוי יומני
עבודה ,דוחות
סיור וניירת
רלבנטית של
המפקח מול
הקבלן

מעקב יסודי על עבודות הקבלן
בשטח באופן שיטתי

מדד הצלחה

אחריות

קיום מפגש אחת לחציון מוביל :חי עוזרי
בצוע ההדרכות ב 2019
ע"פ תוכנית מול משרד
החקלאות

קיום הסיורים ע"פ לוז

קיום הריאיון

הגשת דוחות ויומני
עבודה למנהל יחידה על
בסיס יומי

לו"ז לביצוע

אחת לחציון

מוביל:
מנהל מחלקת
גינון
מוביל:
מפקח גינון
אבישי שרגאי.

משתתפים:
כלל מפקחי גינון
מוביל :מנהל
המחלקה
מוביל:
מנהל יחידת
גינון

הערות

תכנים בנושא קורס
מפקחי גינון

אחת לרבעון

סיור במשתלות עצים
סיור במשתלות פרחים
סיור במשתלה
הידרופונית

אחת לשנה

יומי

מעקב רציף על החומר
ובדיקתו מול המפקח עד
ליישומו המלא כולל
בדיקה יומית בשטח

משתתפים:
מפקחים
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מס'

6

7

8

118

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

לו"ז לביצוע

מוביל:
ביצוע סיור אחת לשבוע
מנהל
עם מפקח בשטח ,ביצוע יחידת גינון
בדיקת עבודת המפקחים
פגישה יומית עם המפקח
בשטח ,כולל ביקורות פתע.
שבה יציג את יומן העבודה
עמידה מול קבלנים והשגת
והדברים שעשה באותו יום
דרישות המכרז מהקבלן
ובנוסף מעקב על פניות
משתתפים:
מוקד.
מפקחי גינון

יומי

מוביל:
מנהל יחידת
שיפור וייעול הטיפול בפניות
שמירה על כמות פניות
גינון
מוקד והפחתת פניות מוקד ב
נמוכה והימנעות מפניות
טיפול בפניות מוקד
5%עמידה בזמני תקן של
משתתפים:
חוזרות
פניות וצמצום פניות חוזרות
רכזת
מחלקה

יומי

הגברת הפיקוח על
המפקחים ועבודתם
בשטח

שיחות מחלקה
שבועיות

מוביל:
קיום שיחה שבועית ,דגשים
הקפדה על שיחה אחת
אחת לשבוע
מנהל
הערות לקחים גיבוש הצגת
לשבוע
מחלקת גינון
מטרות ותכנון להמשך החודש

הערות

מעקב ובקרה בכל
יום בדגש על סגירת
יום בנושא פניות
ואופן סגירתם

תוכנית עבודה  - 2019יעדי מחלקת גנים ונוף

מס'

9

10

11

12

משימה

פירוט המשימה

מדד הצלחה

אחריות

מוביל:
ביצוע שיחה
מעקב ובקרה אל מול
הקבלן על אופן תפקודו חודשית/בהתאם מנהל מחלקת גינון
משתתפים:
למצב השטח
בשטח כולל דגשים
שיחות חודשיות
מנהלי יחידות
והערות לשיפור
לקבלני הגינון
ומנהלי העבודה
משתתפים:
מפקחי גינון

לו"ז לביצוע

הערות

אחת לחודש

סקירת מצב הגינון
כולל סיכום זמני
והנחיית הקבלן
לשימור/שיפור
תחזוקת הגינון
והתנהלות הצוות
בשטח

מוביל :מנהל
יחידת גינון.
שתילת פרחי עונה
עיר פורחת
שתילת פרחי עונה
ברחבי העיר
משתתפים :מפקחי
גינון
שוטף 2019
מוביל:
שיקום ושדרוג הגינון שדרוג הגינון
שדרוג הגינון
מנהל מחלקת
ברחובות
ברחובות כולל הקמת בנ"ל -שדרוג 1
גינון
רחוב ראשי
תשתיות חדשות,
שדרוג  3רחובות משתתפים:
מים ,מצעים,
מפקחי גינון
משניים
צמחייה ועצים
משתתפים\:
קבלני גינון
אחת לחודשים
מוביל :מנהל
ביצוע ניקיון מתקני מתקנים נקיים
ניקיון מתקני
ניקוי כל מתקן
יחידת גנים
המשחק וסביבתם משחקים וסביבתם
בגינה ציבורית
ומתקני משחק
בגינות ציבוריות ברחבי העיר
רבעון ראשון
מנהל מחלקה
כתיבת מכרז
כתיבת מכרז
אחזקה והטמעתו
רבעון ראשון
מנהל מחלקה
כתיבת מכרז
כתיבת מכרז
גיזום והטמעתו
אחת לחציון
קיץ/חורף
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מס'

משימה

שדרוג גינות
ציבוריות
13

פירוט המשימה

מדד הצלחה

שדרוג הגינות הציבוריות הכולל שדרוג גינות
שדרוג מתקני המשחק ,ה חלפת
חול לדשא סינטטי ,הצללות
ושידוג ריהוט הרחוב
ביצוע סקר מידי 2019

14

15

16

17

18

19

120

אחריות

מוביל :מנהל
מחלקת גינון
משתתפים:
מפקחי גינון

עריכת סקר עצים ברחבי העיר
סקר עצים ברחבי
כולל הכנת ת"ז לכל עץ ע"י
העיר
אגרונום והעברת החומר לשכבה
ב gisעירוני
ביצוע גיזום יזום שיביא מוביל :מנהל
תוכנית גיזום עצים גיזום עצים ברחובות העיר
יחידה גנים ונוף.
להפחתת הפניות ע"פ
בעיר
משתתפים:
תוכנית עבודה שנתית
מפקחי גינון
טיפול בחדקונית
הדקל

הדברת חדקונית הדקל ברחבי
העיר

מערכות השקיה

שידרוג ארגזי מערכת השקיה

טיפול באביזרי
השקייה

הצבה מחדש של אביזרי
ההמטרה וקביעת אביזרי
השקייה אחידים לאורך צירי
תנועה מרכזיים
סקר מוני מים אל מול התאגיד -ביצוע סקר מיידי והגשת
בדיקת חשבונות ופערים אל מול תוצאות לבדיקת
הקיים במטרה לחסוך בהוצאות מחלקה משפטית
ההשקייה

סקר מוני מים מול
התאגיד

מיגור המזיק

שדרוג  5ארגזי מערכת
בכל רבעון
שדרוג אביזרי השקייה
לאורך אחוזה ,ויצמן,
ירושלים ועוקף הפארק

מוביל :מנהל
מחלקת גינון

מוביל :מנהל
יחידה
משתתפים:
מפקחי גינון
מוביל :מנהל
מדור השקיה
מוביל :מנהל
מדור השקיה

מוביל :מנהל
מחלקה.
משתתף :מנהל
מדור השקיה

לו"ז לביצוע

שוטף 2019

רבעון א'

שוטף שנתי

הערות

תלוי תקציב

תלוי תקציב

תוכנית הגיזום
תוכן על ידי
מנהל יחידת
גינון ומפקחי
הגינון

אחת לרבעון

רבעוני

תלוי תקציב

רבעון א'  +ב'

תלוי תקציב

רבעון א'

תלוי תקציב

משאבי אנוש
121

האתגרים המרכזיים של משאבי אנוש בשנת 2019
.1הובלת תהליכים אסטרטגיים בארגון תוך התייעלות כלכלית (בניית תקן
מצבה ,הסדרת מבנה ארגוני ,תכנית עידוד פרישה ,הסדרת החינוך הבלתי פורמלי
תוך התייעלות במשאבי אנוש והסדרת התקשרויות)
.2שיפור השקיפות הארגונית ,פרסונליזציה ותחושת ההוגנות בארגון (הסדרת
נהלי עבודה ,מכסות קבועות של ש"נ ,כוננות ואחזקת רכב ,פורטל ארגוני" ,משאבי
אנוש באים אליך")

.3שיפור השירות לעובדים והגברת שביעות הרצון (קפיצה דיגיטלית משמעותית
בשירותים לעובדים ,פיתוח והטמעת מערכות חדשות ,השתלמויות ,גיבושים ואירועים
לעובדים)
.4פיתוח המשאב האנושי והתמקצעות במטרה לתת שירות מיטבי לתושב
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ייעוד האגף ומטרותיו בשנת 2019
שותף אסטרטגי להנהלה בקידום מטרות הארגון תוך ניהול מקצועי וטיפוח
מיטבי של המשאב האנושי לאורך מחזור חייו בארגון
 .1פיתוח ההון האנושי בארגון:

˂ ניהול משאבי אנוש בארגון תוך תפיסת שירות מוכוונת לקוחות (הנהלה ,אגפים ,מנהלים ועובדים) .מתן מענה איכותי לניהול
משאבי אנוש בארגון בהיבטי מקצועיות ,זמינות ושירותיות
˂ היכרות מעמיקה עם אתגרי העירייה (כפי שבאים לידי ביטוי בכל אחד מהאגפים) ומתן מענה מקצועי ויצירתי להיבטי מש"א
˂ מחויבות ואחריות לניהול כלל תחומי משאבי אנוש באגפים תוך הסתכלות על כל מחזור חייו של העובד בארגון – גיוס ,קליטה,
צרכים בשוטף ,התפתחות מקצועית ואישית ,רווחה ,פרישה  /סיום העסקה
˂ חיזוק מיומנויות תקשורת ,שירות ,ממשקי עבודה ,ניהול ועבודת צוות
˂ הכשרת עובדים בהדרכות המחויבות ע"פ חוק ,הסכמי שכר ,תקנות והוראות שונות
˂ הקניית תפיסת מצוינות אישית ,ניהולית וארגונית וטיפוח עובדים למצוינות מקצועית ,לרמת ידע וסטנדרטים מקצועיים מהמובילים
בתחומם

 .2פיתוח ההון האנושי במשאבי אנוש:
˂ הכשרת עובדים ובניית תהליכי הדרכה ופיתוח ידע
˂ לימוד עמיתים והרחבת הידע במחלקות השונות באגף

˂ בחירת עובד מצטיין ברמה ארגונית ואגפית
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ייעוד האגף ומטרותיו בשנת 2019
 .4קידום רווחת העובד וחיזוק תחושת השייכות
˂

הפקת אירועים שונים לעובדים

˂

הערכה וציון עובדים במעשים יוצאי דופן

˂

שיתוף העובדים בפיתוח רעיונות ויוזמות חדשים

˂

ליווי הפורשים לאורך תהליך הפרישה

 .7תכנית התייעלות כלכלית

˂ הסדרת המבנה הארגוני ובניית תקינה תוך בחינת הצרכים
˂ הסדרת העסקה בסקטורים שונים
˂ תוכנית עידוד פרישה
˂ הסדרת החינוך הבלתי פורמלי
˂ התייעלות באגף משאבי אנוש והסדרת התקשרויות

 .5שיפור הידע הארגוני בתחום משאבי אנוש
˂

עליה לאוויר עם פורטל ארגוני נגיש לכל עובדי העירייה

˂

ירידה לשטח -משאבי אנוש מגיעים לכלל עובדי העירייה

˂

שיתוף עובדים (שולחנות עגולים)

˂

קיום פורומים מקצועיים בתחומי משאבי אנוש לרפרנטים באגפים

 .6שיפור האקלים הארגוני ,הנגשת מידע ושקיפות
˂

כתיבת נהלים בתחומים שונים ליצירת הוגנות ואחידות

˂

מפגשים אגפים ליצירת שיתוף פעולה וערבות הדדית

˂

סדנת פיתוח/ידע עבור העובדים  -טיפוח ההון האנושי

˂

הגברת השקיפות הארגונית

˂

קפיצה דיגיטלית בשירותים לעובדים ,פיתוח והטמעה של מערכות חדשות

˂

התמקדות בהדרכות פנים ארגוניות ושימוש מרבי בכוחות הדרכה פנימיים.
שילוב נושאים מקצועיים והיבטים ארגוניים בהתאם ליעדי העירייה לשנת 2019
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משאבי אנוש – תוכנית עבודה 2019
מטרה

תחום/מחלקה

משימה

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

כלל עובדי העירייה

ניהול משאבי אנוש בארגון,
מתוך תפיסת שירות מוכוונת
לקוחות (הנהלה ,אגפים,
מנהלים ועובדים) ,בהיבטי
מקצועיות ,זמינות ושירותיות.

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

שיפור השקיפות הארגונית,
כלל עובדי העירייה פרסונליזציה ותחושת ההוגנות
בארגון

יעד -מדיד

אחריות

ביצוע שיחת קליטה לעובדים
חדשים בארגון.

שיחות אישיות יזומות עם
עובדים חדשים במהלך חצי
שנת העבודה הראשונה
בארגון.
"משאבי אנוש באים אליך"

קיום פגישות של הפורום  -מתן
ניהול פורום רפרנטי משאבי
עדכונים וחידושים ,גיבוש
אנוש
הפורום

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

רפנטי משאבי אנוש
באגפים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

כלל עובדי העירייה

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

טקס הרמת כוסית רה"ש
אירוע יום השואה
אירוע לילדי כיתות א
הצגת חנוכה
יום גיבוש משפחות בקיץ או יום
ספורט
פעילות רווחה לעובדים
ארוחת בוקר מסתורית
מחלקת מש"א -רווחה
כלל עובדי העירייה
הגברת שביעות רצון העובדים
סרט משפחות קיץ
אירוע/סדנא לפורשים
יום המעשים הטובים
הפנינג פורים
אירוע עובדים
נטיעות ט"ו בשבט

טיפול שוטף בכל הנדרש
בחיי העובד בהתאם
להסכמים הקיבוציים

לו"ז רבעוני

תקציב

טיפול בכל הזכאים לקידום
בדרגות

מחלקת משאבי אנוש
אגפים
מחלקת משאבי אנוש
אגפים

מדדי הצלחה

שאלוני שביעות רצון /
קבלת פידבק מרפרנט
משאבי אנוש באגף
שאלוני שביעות רצון /
קבלת פידבק מרפרנט
משאבי אנוש באגף

רבעון ( 2-4לאחר
שיצאו הנהלים
החדשים והכללים
יובהרו)

שלושה מפגשים בשנה
קידום דרגות העובדים
זמן

כל הרבעונים
25,766
7,000
13,226
30,000
50,000
כל הרבעונים

4,200
20,114
10,000
5,000

שביעות רצון העובדים
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126

מטרה

תחום/מחלקה

משימה

יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

כלל עובדי העירייה

יישום הסכמים קיבוצים

טיפול בכל זכויות העובדים
בסקטורים השונים

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

עובדים המועסקים
בחוזי בכירים ,דירוגים,
ומדריך

טיפול בכל זכויות העובדים
וקידומם

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

מורים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

כלל עובדי העירייה

קידום וטיפול בעובדים
המועסקים בחוזים בכירים,
דירוגים ,חוזי מדריך

טיפול מלא בחיי העסקת
מורים ,משלב תחילת
עבודתם ,עדכון בתנאי
העסקה ,ביצוע שימועים
בשנת עבודה ראשונה באופן
גורף ומקרים שונים נוספים,
טיפול בסיום העסקה ויציאה
לגמלאות ,הכנת טבלת עדכון
ימי מחלה שלא נוצלו לשם
שיפוי בסיום העסקה

יישום זכויות וליווי עובדים
אשר פורשים לגמלאות

תקציב

מדדי הצלחה

מיצוי זכויותיהם ושביעות
רצונם של העובדים

מיצוי זכויותיהם ושביעות
רצונם של העובדים

טיפול בכל זכויות העובדים

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

מיצוי זכויותיהם ושביעות
רצונם של העובדים

טיפול בזכויות העובדים אשר
פורשים לגמלאות

מחלקת מש"א -רווחה

כל הרבעונים

מיצוי זכויותיהם של
הפורשים ושביעות רצונם

מטרה

תחום/מחלקה

משימה

יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

כלל עובדי העירייה
ועובדים שסיימו
העסקתם בעירייה

טיפול בבקשות אישורי
העסקה

טיפול בבקשות העובדים

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

טיפוח ההון
האנושי -עובדים

טיפול בחופשות לידה ,שמירת
ליווי העובדים ,חלוקת מתנות,
הריון ,אירועיי עובדים (שמחות
כלל עובדי העירייה
הוצאת מכתבי עדכון ,עדכון
ואבל)
עובדי הארגון במודעות אבל

מחלקת משאבי אנוש
אגפים

כל הרבעונים

חיזוק הרגשת
השייכות ושיפור
השירות עבור
עובדים עם מוגבלויות
אוכלוסיית
עובדים עם
מוגבלויות

ליווי וטיפול בעובדים עם
מוגבלויות

טיפול תנאי העסקתם וליווי
לאורך חיי עבודתם של עובדים מחלקת מש"א -רווחה
עם מוגבלויות

כל הרבעונים

תקציב

מדדי הצלחה

שביעות רצונם של
העובדים

מיצוי זכויותיהם ושביעות
רצונם של העובדים

מיצוי זכויותיהם ושביעות
רצונם של העובדים
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מטרה

תחום/מחלקה

חסימת דיווח
ניצול חופשה
ומחלה לעובדים
ללא יתרות

כלל עובדי העירייה

חסימת דיווח ניצול חופשה
ומחלה לעובדים ללא יתרות

תעסוקת קיץ

כלל עובדי העירייה

העסקת כ 200-נערים/ות
המאותרים/ות ע"י אגף
שירותים חברתיים באגפי
העירייה השונים בתקופת
הקיץ

התייעלות כלכלית
בהון האנושי

כלל עובדי העירייה

התייעלות כלכלית

צמצום כח אדם
והסדרת נהלים תקציבים
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משימה

יעד -מדיד

אחריות

לו"זרבעוני

צמצום שעות חופשה/מחלה
במינוס בקרב העובדים

מחלקת מש"א –
יחידת מערכות מש"א
ובקרה

רבעון 1

ליווי הנערים משלב האיתור מחלקת מש"א -מדור
ועד לשיבוץ וקליטתם באגפים גיוס ואגף שירותים
השונים
חברתיים

רבעון 2

תקציב

מדדי הצלחה
צמצום שעות חופשה/מחלה
במינוס בקרב העובדים
פישוט תהליכי עבודה
ובקרה למנהלים

₪ 5,000

התאמת השיבוץ הן לנערים
והן לצרכי
העיריה

צמצום של  4מיליון ש"ח

אגף משאבי אנוש

כל הרבעונים

בניה וניהול
תקינה לארגון

כלל עובדי העירייה

התייעלות כלכלית

מבנה ארגוני מצומצם ויעיל

מחלקת מש"א –
יחידת מערכות מש"א
ובקרה

רבעון 1

מבנה תקינה יעיל ,אפקטיבי
וחסכון כלכלי

עידוד פרישה

כלל עובדי העירייה
בהתאם לתנאי
התוכנית

התייעלות כלכלית

תוכנית פרישה מרצון

מחלקת מש"א

רבעון 1-2

פרישה מרצון של
עובדים רלוונטיים
התאם לתוכנית ההתייעלות

מטרה

תחום/מחלקה

משימה

יעד -מדיד

אחריות

לו"זרבעוני

הסדרת מעמד
כלל העובדים
ברשות

כלל עובדי העירייה

העסקת עובדים בהתאם
להסכמים קיבוציים

הסדרת נושא החינוך הבלתי
פורמלי בעירייה

אגף משאבי אנוש

תהליך לאורך כל
השנה

הסדרת האוכלוסיות
הרלוונטיות

הנגשת מידע
מעודכן וזמין

כלל עובדי העירייה

הנגשת מידע ושקיפות

פורטל ארגוני

מחלקת הדרכה

רבעון 3

פורטל ארגוני מעודכן וזמין
לכל עובדי העירייה

שיפור השקיפות
הארגונית,
פרסונליזציה
ותחושת ההוגנות
בארגון

כלל עובדי העירייה

התייעלות כלכלית נבונה

הסדרת חריגות
שכר

כלל עובדי העירייה

סיום טיפול כולל בנושא
חריגות שכר לרבות נושא
ההשבות

הסדרת עובדים
שבוטחו בעבר
בטעות בפנסיה
תקציבית במקום
פנסיה צוברת

בדיקת נתונים ,הכנת
תחשיבים אקטואריים והסדר
כלל עובדי העירייה
הנושא בשיתוף משרד האוצר

הסדרת נהלי עבודה (נוהל
ש"נ ,כוננות ,עבודה נוספת,
חל"ת)

הסדרת שכרם של כלל
העובדים בדו"ח משרד האוצר

הסדרה כוללת של נושא
הפנסיות בהתאם להסכם
המעבר מפנסיה תקציבית
לפנסיה צוברת

תקציב

מדדי הצלחה

אגף משאבי אנוש

רבעון 1-2

נהלים מוסדרים ושקופים
לכלל העובדים

מחלקת מש"א

רבעון 4

הסדרת שכרם של כלל
העובדים בדו"ח משרד
האוצר

מחלקת מש"א

רבעון 4

הסדרה כוללת של נושא
הפנסיות בהתאם להסכם
המעבר מפנסיה תקציבית
לפנסיה צוברת
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מטרה

תחום/מחלקה

משימה

מחשוב ידע

כלל עובדי העירייה

מחשוב יישם ואפיון
נושאים במערכות הנוכחות

הטמעת מערכות

כלל עובדי העירייה

הנגשת מידע
מעודכן וזמין

כלל עובדי העירייה
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תהליכי בקרה וטיוב לאחר
הסבת המערכות מעוצמה
לאוטומציה

הגדרת תהליך ניהול
המכרז והטמעת השינויים
בקרב העובדים

יעד -מדיד

 .1ניהול קריאות פתע במערכת
הנוכחות
 .2הצגת נתוני השתלמויות
בתלושי השער באוטומציה
 .3טיוב הסכמי נוכחות לעובדים
במשרה חלקית

אחריות

לו"ז רבעוני

מחלקת מש"א –
יחידת מערכות מש"א
ובקרה

רבעון 1-2

מחשוב תהליכים ידניים -מעבר
לאוטומציה

מחלקת מש"א –
יחידת מערכות מש"א
ובקרה

רבעון 1-2

ניהול כלל המכרזים במערכת
הג'ובינג

מחלקת מש"א -מדור
גיוס

רבעון 4

תקציב

מדדי הצלחה

ניהול קריאות פתע במערכת
הנוכחות
פישוט תהליכי העבודה
בקרב רפרנטיות כ"א וצמצום
נייר ותהליכי אישור בירוקרטיים

ניהול זכאות להשתלמות
בתלוש הסכמי נוכחות תקינים

מערכת מש"א מעודכנת

ניהול כלל המכרזים
במערכת הג'ובינג
פישוט תהליכים
הוזלת עלויות
שקיפות ושיוויוניות

מטרה

תחום/
מחלקה

כלל עובדי העירייה

יצירת תהליכי
פיתוח ארגוניים
לשיפור וייעול,
תוך חיזוק
מיומנויות
תקשורת ,שירות,
ממשקי עבודה,
ניהול ועבודת
צוות והטמעת
שינויים במבנה
הארגוני

משימה

יעד -מדיד

אחריות

הערכה ומשוב עובדים

קיום שיחות הערכה ומשוב
ל 100%מהמנהלים בארגון
קיום שיחות הערכה ומשוב
במחצית מהאגפים

לו"ז רבעוני

תקציב

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 4

משאבים
פנימיים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

משאבים
פנימיים

עובדים חדשים

הבניית התהליך והטמעתו בחצי
הבניית תהליך קליטת עובד חדש בארגון
השנה הראשונה

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים
פנימיים

מנהלים חדשים

הבניית התהליך והטמעתו בחצי
השנה השנייה

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים
פנימיים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים
פנימיים

מנהלי העירייה

כלל עובדי העירייה

פיתוח והטמעת תהליך חוצה ארגון
לקיום שיחות תקופתיות בין מנהל
לעובדיו

הבניית תהליך קליטת מנהל חדש
בארגון

הנגשת מידע לעובדי העירייה בתחומי
עשיית המחלקה

מדדי הצלחה

סקר ש"ר
עובדים
ומנהלים
מקליטתם
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מטרה

הקמה וניהול
הפורטל הארגוני

תחום/
מחלקה

משימה

כלל עובדי העירייה

הקמה וניהול הפורטל הארגוני

כלל עובדי העירייה

הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים -
לכל עובד ,מכל מקום ,בכל זמן

עליה לאורך זמן של מספר
הכניסות לפורטל

כלל עובדי העירייה

יצירת מרחב ארגוני לשיח ,שיתוף להגברת
המחוברות ותחושת השייכות של העובדים

עדכון דו חודשי של דף הבית
באתר

כלל עובדי העירייה

רתימת מנהלים ועובדים לשימוש מירבי
בפורטל הארגוני

כלל עובדי העירייה

כלל עובדי העירייה

כלל עובדי העירייה

כלל עובדי העירייה
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אחריות

לו"ז רבעוני

תקציב

יעד -מדיד

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

משאבים פנימיים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

משאבים פנימיים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים פנימיים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 1

משאבים פנימיים

הקמת דפי לובי לכל יחידות המטה  +אגפים

 100%מהיחידות נותנות
השירות הפנימי

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים פנימיים

מיפוי והקמת השירותים הפנים ארגוניים
בפורטל

העלאת  50%מהשירותים
הפנימיים לפורטל

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 1

משאבים פנימיים

שילוב תהליכים דיגיטליים למתן שירות פנימי

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים פנימיים

תפעול שוטף של הפורטל

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

דרישה לתקציב
נפרד

מדדי
הצלחה

מטרה

תחום/
מחלקה
כלל עובדי העירייה

משימה

יעד -מדיד

אחריות

הדרכות בטיחות וארגונומיה לכל עובדי
העירייה ע"פ תחומי עיסוק ופעילות

קיום כ  43פעילויות הדרכה ע"פ
תכנית מפורטת בנפרד.
הגעה לכלל עובדי העירייה לפי
תחומי עבודה והוראות הבטיחות

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

 100%מכלל עובדי העירייה

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

עמידה בתקנות הנציבות לשיוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

ע"פ תכנית נפרדת בביטחון

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

הדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית  -שילוב
כלל עובדי העירייה
בהדרכות פנימיות
סיוע בהטמעת הקוד למניעת הטרדה מינית
כלל עובדי העירייה

הכשרת עובדים
בהדרכות
המחויבות ע"פ
חוק ,הסכמי
שכר ,תקנות
והוראות שונות

הדרכות ע"פ תקנות הנגישות

לו"ז רבעוני

כלל עובדי העירייה

הדרכות לשעת חירום – הכשרת עובדים
לתפקידם בעירייה בשעת חירום

כלל עובדי העירייה

הסמכת עובדים בהתאם לשינויים בחוק

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

מנהלי העירייה

הכשרה מחייבת למנהלים  /משרד הפנים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

כלל עובדי העירייה

עזרה ראשונה  3 -מחזורים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון + 1
רבעון 3

פקחים עירוניים

הכוונת תנועה  -רענון

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

עובדי העירייה

דו גלגלי

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

נהגי עירייה

נהגי עירייה

הדרכה לכל הנהגים כולל רכבי
ליסינג

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

סקטורים שונים

הוצאת עובדים להשתלמויות המחויבות ע"פ
חוק והסכמי שכר (לדג' פסיכולוגים )

יציאת  50%מהפסיכולוגים -
בהתאם לאחוזי משרה בפועל

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

תקציב

מדדי הצלחה

 100%מעובדי
תקציב ביטחון
העירייה
משאבים
פנימיים
10,000
תקציב ביטחון

מופיע
בהשתלמויות
חיצוניות

הכשרת 100%
מהעובדים

6,000
8,000
300
3,000
תקציב שכר
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מטרה

הכשרת עובדים
בהדרכות
המחויבות ע"פ
חוק ,הסכמי
שכר ,תקנות
והוראות שונות

תחום/
מחלקה

משימה

כלל עובדי העירייה

טיפול בימי לימודים ע"ח הסכמי שכר

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

כלל עובדי העירייה

הנחיה ועידוד לשימוש מיטבי בימי הסכם
שכר

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

משאבים פנימיים

כלל עובדי העירייה

המשך מתן שירות מיטבי לעובדים לאור
שינויים במערכות המידע באגף  -מכלול

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

משאבים פנימיים

כלל עובדי העירייה

בניית תהליך בקשה ממוחשב ללימודים
דרך הפורטל הארגוני

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 1

משאבים פנימיים

כלל עובדי העירייה

הטמעת מודול ימי הסכם שכר למערכת
מכלול

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

בניית תכנית השתלמויות חיצוניות:
הוצאת עובדים ומנהלים להסמכות,
כלל עובדי העירייה
הכשרות מחייבות ,הדרכות ולהשתלמויות
חיצוניות ע"פ קריטריונים ובהתאם לתקציב
ניהול מערך
הדרכות
והשתלמויות
חיצוניות ,גמולי
השתלמות
ולימודים כלליים

כלל עובדי העירייה

כלל עובדי העירייה

כלל עובדי העירייה
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יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

תקציב

גמולי השתלמות וכפל תואר

גמולי השתלמות וכפל תואר

קיום ויישום החלטות ועדת ההדרכה
העירונית ללימודים מתקדמים

הוצאת  20%מנהלים ועובדים
נוספים ביחס ל 2018

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

ידוע עובדים בדבר זכויות לגמול
השתלמות (מידע אישי ,פורטל
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
ארגוני ,מפגשים אישיים ,חשיפה
בהדרכות פנימיות)
מתן שירות מיטבי ל 100%
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
מהפניות ועבודה מול ועדות
הגמול ומח' השכר
קיום  2ועדות הדרכה בשנה ומתן
תשובות חיוביות ל 100%
מהבקשות העומדות בתנאי הסף

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

משאבים פנימיים

שוטף

200,000

שוטף

משאבים פנימיים

שוטף

משאבים פנימיים

רבעון + 1
רבעון 2

תקציב שכר

מדדי
הצלחה

מטרה

תחום/
מחלקה

משימה

התמקדות בהדרכות פנימיות תוך שימוש
מרבי בכוחות הדרכה פנימיים ושילוב מנהלים
ועובדים בהעברת התכנים.
ימי ההדרכה ישלבו נושאים מקצועיים
כלל עובדי העירייה
והיבטים ארגוניים בהתאם ליעדי העירייה
לשנת  2019בנוסף לאתיקה ,איכות השירות,
התייעלות ארגונית וכלכלית ,חדשנות ויזמות,
נגישות ומניעת הטרדה מינית

הקניית תפיסת
מצוינות אישית,
ניהולית וארגונית
וטיפוח עובדים
למצוינות מקצועית,
לרמת ידע
פיתוח ויישום תכנית לפיתוח מנהלים בארגון
מנהלים בארגון
וסטנדרטים
מקצועיים
פורום מנהלים מורחב אחת לחצי שנה -
מהמובילים בתחומם .מנהלי יחידות ומעלה
תכנים פנימים
התמקדות בהדרכות
פנים ארגוניות
קורס פיתוח מנהלים  -מחזור 1
מנהלים בארגון
ושימוש מרבי בכוחות
הדרכה פנימיים.
מנהלי מדורים
בהדרכות ישלבו
פיתוח פוטנציאל ניהולי  -למנהלי מדורים
נושאים מקצועיים
והיבטים ארגוניים
מנהלי יחידת רווח
ניהול יחידת רווח
בהתאם ליעדי
העירייה לשנת 2019
מנהלים בארגון
בנוסף לאיכות
פיתוח אישי וכלים לניהול
השירות ,אתיקה,
קיימות ,שירות רגיש כלל עובדי העירייה
חווידע ארגוני
ונגיש ומניעת הטרדה
מינית
כלל עובדי העירייה
 2קורסים לגמול א
כלל עובדי העירייה

קרן מעגלים  -בטחון תעסוקתי

יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

תקציב

מדדי
הצלחה

השתתפות  10%מעובדי העירייה
בפעילות הדרכה אחת (לפחות)
במהלך  2019בנוסף על הדרכות מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
בתחום הבטיחות ,מניעת הטרדה
מינית ונגישות

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון +2
רבעון 4

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 4

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

7,200
55,000
11,000
10,000

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון +1
רבעון 3

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון + 2
רבעון 4

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

1,500
משאבים
פנימיים
משאבים
פנימיים
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מטרה

הקניית תפיסת
מצוינות אישית,
ניהולית וארגונית
וטיפוח עובדים
למצוינות מקצועית,
לרמת ידע
וסטנדרטים
מקצועיים
מהמובילים
בתחומם.
התמקדות
בהדרכות פנים
ארגוניות ושימוש
מרבי בכוחות
הדרכה פנימיים.
בהדרכות ישלבו
נושאים מקצועיים
והיבטים ארגוניים
בהתאם ליעדי
העירייה לשנת
 2019בנוסף
לאיכות השירות,
אתיקה ,קיימות,
שירות רגיש ונגיש
ומניעת הטרדה
מינית
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תחום/
מחלקה

משימה

כלל עובדי העירייה

התפתחות מקצועית בתפקיד

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

כלל עובדי העירייה

מיומנויות מחשב ( 3קורסים )

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

נאמני בטיחות

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

נאמני אינטרנט

נאמני אינטרנט

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

כלל עובדי העירייה

סיור לימודי ומקצועי 1 -

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

סייעות משלבות

סייעות משלבות

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

סייעות גני ילדים

סייעות גני ילדים

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 4

נאמני בטיחות

יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

רבעון + 2
רבעון 4

תקציב

6,480

תקציב ביטחון

3,000

3,500

5,000

20,000

מדדי הצלחה

מטרה

תחום/
מחלקה

משימה

עו"ס

קורס מקצועי לעו"סים

עובדים חדשים

מפגש עובדים חדשים

הקניית תפיסת
מצוינות אישית,
ניהולית וארגונית
ימי עיון מקצועיים (סמארטיקט ,ניהול
כלל עובדי העירייה
וטיפוח עובדים
אולמות ועוד)
למצוינות מקצועית,
לרמת ידע
וסטנדרטים
מנהלי אירועי תרבות מנהלי אירועי תרבות  -סאונד ותאורה
מקצועיים
מהמובילים
בתחומם.
התמקדות
היטלי שומה וארנונה
בהדרכות פנים
ארגוניות ושימוש
מרבי בכוחות
הדרכה פנימיים.
הכשרות בסיס בכניסה לתפקיד (מעבר
כלל עובדי העירייה
בהדרכות ישלבו
להכשרות חובה)
נושאים מקצועיים
והיבטים ארגוניים
בהתאם ליעדי
קורס שירות לעובדי קו ראשון
עובדי קו ראשון
לשנת
העירייה
שפוגשים תושבים
שפוגשים תושבים
 2019בנוסף
לאיכות השירות,
אתיקה ,קיימות,
אורינטציה
שירות רגיש ונגיש
ומניעת הטרדה
מינית

יעד -מדיד

אחריות

לו"ז רבעוני

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 3

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

שוטף

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

תקציב

מדדי הצלחה

7,500
500

7,500

10,000

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

10,900

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

רבעון 2

3,200

137

מטרה

תחום/
מחלקה

כלל עובדי העירייה-
בהתאם להסכמים
רשיונות מקצועיים
ודמי חברת
לעמותות מש"מ

138

משימה

יעד -מדיד

אחריות

טיפול ברישיונות מקצועיים

תשלום לכל בעלי
הרשיונות ע"פ ההנחיות

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

טיפול בדמי חבר לעמותות מקצועיות:
כלל עובדי העירייה
תשלום דמי חבר ע"פ חוזרי מנכ"ל והסכמים
קיבוציים

תשלום ל  30איגודים
מקצועיים  -מש"מ

מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

לו"ז רבעוני

תקציב

תקציב נפרד

תקציב נפרד

מדדי
הצלחה

בטחון
139

יעוד הביטחון ,בטיחות ושע"ח
יעוד :
שמירה על בטחון ובטיחות ציבור התושבים והעובדים בעת רגיעה ובעתות חירום ומתן מענה הולם ומקצועי
לפניות התושבים בנושאי ביטחון ,בטיחות וחירום.
מטרות :
.1

הבטחת שלום הציבור בעיר בפן הפח"עי  ,הפלילי והסדר הציבורי.

.2

שמירה על בטחון ובטיחות התלמידים והעובדים במוסדות החינוך בעיר.

.3

שמירה על כשירות בעלי תפקידים לחירום ומוכנות העיר לחירום.

.4

מתן מענה מהיר ומקצועי לתושבי העיר הפונים למוקד העירוני.

.5

ניהול  ,הדרכה  ,פיקוח ואכיפה בנושא בטיחות במוסדות העירייה  ,מתקניה ועובדיה.

.6

תכנון וניהול מערך הבטיחות והביטחון באירועים המתקיימים בעיר.

.7

טיפול מיטבי בפניות התושבים בנושאי ביטחון ,בטיחות וחירום.

.8

ניהול המערך הטכנולוגי בביטחון העיר (עיר חכמה  -בטוחה ,מערכות מצוקה/התראה ,מערכות גילוי/כיבוי אש).

.9

שמירה והידוק הקשר בין גורמי ההצלה השונים (משטרה ,מד"א ,כב"ה ,פקע"ר  ,רח"ל ,משרד הפנים ,משרד
החינוך ,משרד לבט"פ) ועיריית רעננה.

 .10הגברת תחושת הביטחון בעיר.
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תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח

משימות מרכזיות לשנה"ל תשע"ט:
 .1מעבר ביקורת משרד החינוך (אחת ל 5-שנים) שתערך ב 3/2/19-בהצלחה ,עמידה מלאה בדרישות משרד
החינוך.
 .2פישוט והתייעלות  /חדשנות -הרחבת השימוש בפורטל העירוני (טפסים מקוונים) באמצעות הגדרת טפסים
נוספים לשימוש שוטף של אבות הבית  /רכזי הביטחון  /גננות.
 .3חדשנות -הרחבת השימוש במערכת  -TBYניהול אישורי הבטיחות הנדרשים עפ"י טבלת אישורים משרד
החינוך באמצעות המערכת הממוחשבת .בנוסף ,ניהול תחום מאבטחי מוסדות חינוך באמצעות המערכת-
בקרה על הכשרות ,ביקורות ,תרגילים ,טפסים נדרשים.
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בטחון בטיחות ושעת חירום
תכנית עבודה  -מוקד עירוני

נושא
ליבה

מטרה

יעדים

דרכי פעולה
פרסום מודעת דרושים באתר העירייה.

חיזוק הצוות ע"י גיוס נציגים
חדשים ואיכותיים ושחרור
נציגים שחוקים או בלתי
שיפור תנאים העסקת עובדים ע"י בדיקת תנאי
מתאימים
העסקה ובחינת חלופות
הקמת צוות נציגי
הדרכה ,הכשרה ,בקרה ומדידה
שירות מקצועיים,
איתור מועמדים בעלי יכולות ניהוליות וראויים לתפקיד
אדיבים ומגובשים בניית צוות אחמ"שים
הכשרה והיכרות עם הגדרת התפקיד
שכתוב ועדכון נהלי עבודה קיימים בשיתוף מנהלי
שיפור איכות
נהלי עבודה מוקד-אגפים
התחומים בעירייה
השירות
קיום פעילויות חברתיות מגבשות אחת לחצי שנה
לציבור
גיבוש חברתי
בשילוב מדריכים איכותיים לפי נושאים שייבחרו
הפונים
גיבוש נושאים מקצועיים להשתלמות לאור הצרכים
וההישגים הנדרשים
קביעת היקף שעות ובחירת מקום
פרסום מודעת דרושים במקומון

בניית לו"ז ואומדן עלויות

מדדים להצלחה
 10-15ראיונות בחודש

לו"ז
בשוטף
אחת ל6-
חודשים

הארכת תקופת השירות הממוצע של עובד במוקד
העירוני לכ 4-שנים
בשוטף
ציון מעל  85במבחני ידע
איוש עמדת אחמ"ש בכל משמרות הבוקר והערב בימים בשוטף
א'-ו'.
בשוטף
צמצום העברת פניות מגורם טיפול אחר לאחר מול שנת
בשוטף
2018
אחת ל6-
משובים חיוביים של העובדים בשיחות חתך ושיפור
חודשים
האווירה הבינאישית
יישום מוצלח של כלים שרכש נציג השירות שימדד ע"י:
 .1אפס תלונות על תפקוד המוקד,
 .2עלייה במספר הפניות למוקד,
 .3מגמת עלייה בתוצאות הסקרים על שביעות רצון
הפונים למוקד.
אוג 2019
בשוטף

אומדן
תקציבי
ש"ע

1,500
176/210
ש "ע
ש "ע
ש "ע
ש "ע
10,000

קיום ימי כשירות שנתיים
בחירת מרצה/ים בהשתלמות
חיזוק והעמקת
גיבוש תכנים
ציונים  4-5במשובים המצביעים על מידת ההתאמה של
הידע המקצועי
התכנים ואופן הגשתם
תיאום תאריכי הכשרה
של נציגי השירות
הפקת לקחים
הרחבת בסיסי ידע של נציגי הדרכות משותפות עם מחלקות נבחרות
צמצום העברת פניות מגורם טיפול אחד לאחר מול שנת
ש "ע
בשוטף
פגישות שוטפות עם מנהלים התחומים
השירות בתחומי העשייה
2018
העירונית
השתתפות מנהלי תחומים נבחרים בישיבות המוקד
בהתאם לגרף בשלב זה
בחירת נציגים מתאימים ,רישומם לקורסים בתיאום עם
הכשרת נציגים במתכונת
עליה במס' אירועים שאותרו באמצעים הטכנולוגיים
קורסי משהב"ט ללא עלות
המשרד לבט"פ
"מוקד רואה"
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20,000

הערות

תכנית עבודה  -מוקד עירוני
נושא ליבה

מטרה

יעדים

דרכי פעולה

מדדים להצלחה

אומדן
לו"ז
תקציבי

האזנה לשיחות המוקדנים ומילוי משובים לכל נציג ציון  8-10במשוב
ירידה בשיחות הנטושות
הדרכה ומעקב השימוש במערכת הטלפוניה
לעומת 2018
טיוב העבודה עם מערכת ניהול
מעקב אחר הביצועיים האישיים של כל נציג שירות
הטלפוניה
צמצום זמני המתנה לעומת 2018
באמצעות דו"חות המרכזייה
מגמת שיפור בנתונים האישיים בין בשוטף
הצגת נתונים אישיים בישיבות מחלקה ליצירת
שיפור איכות
שיפור ביצועיים אישיים
רבעון לרבעון
תחרות
השירות לציבור
של נציגי השירות וייעול
הפונים
מעקב יומי אחר מדגם של פניות ע" מנהל הבקרה
שגרת העבודה
(המשך)
עדכון סל נושאי טיפול בשיתוף עם מנהלי התחומים צמצום פניות משורשרות
טיוב העבודה עם מערכת ניהול
לעומת שנת 2018
פניות
הדרכת שימוש בתוכנה לנציגי השירות במוקד
ולרפרנטים באגפים
צמצום משך השיחות הממוצע
הנגשת מידע למוקדן ע"י מערכת
לו"ז
צמצום בפניות שעוברות ממחלקה
בניית פורטל מידע יעודי עבור המוקד העירוני
מרכזית שמתממשקת למאגרי
מחשוב
למחלקה
המידע של הרשות
ינו 2019
חיוג למוקד באמצעות מספר מקוצר הארכת הסכם התקשרות עם ספק השירות
עלייה מתמדת בנתוני השימוש במס'
אחיד לכל רשתות התקשורת:
חשיפת המספר במדיה העירונית ,בפרסומים,
המקוצר לעומת שנת 2018
בשוטף
*9107
מעטפות ,שלטי רחוב ,בולרדים וכד'.
הנגשת המוקד בדרכים קליטת דיווחים על מפגעים
שיפור נגישות
קלטת פניות באמצעות המסנג'ר של
בשוטף
בחירת תוכנה מתאימה או טיוב התוכנה הקיימת
המגיעים דרך דף הפייסבוק של
חדשות ובאמצעות
המוקד לציבור
פייסבוק.
העירייה
ערוצי התקשרות
הפונים
נוספים
יכולת לצרף תמונות ומסמכים
ביצוע ממשק מלא עם מערכת CRM
בלחיצת כפתור
לו"ז
יעול עבודת הנציגים עם אפליקציית
צמצום משך הזמן הנדרש לקליטת מחשוב
וואטסאפ
בחירת תוכנה מתאימה או טיוב התוכנה הקיימת
פניית וואטסאפ

הערות

ש "ע

תקציב
מחשוב
10,000
תקציב
דוברות
תקציב
מחשוב

תקציב
מחשוב
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נושא ליבה

מטרה

יעדים

דרכי פעולה

אבחון צרכים
גיבוש שיטת הפעלת קביעת אופן הפעלת המוקד
הגדרות ואפיון
המוקד בעידן "עיר
ע"י תכנית מוסדרת ,כולל
גיבוש תכנית יישום
חכמה"
נהלים
יישום התכנית ומדידת הצלחתה
בחירת הספק הזוכה ,הרכת המערכת
הערכות לקליטה
מיפוי ממשקים וקביעת סדר עדיפויות
הדרכות למנהלים ונציגים ,ביצוע ממשקים
לפי דר העדיפויות
התאמת מבנה הצוות במוקד
קליטת מערכת שו"ב
הטמעה
מרכזית
כתיבת נהלי עבודה אוטומטיים וסדרי
פעולות לנציגים
שיפור סביבת העבודה של
נציגי השירות
הטמעת מידע  -פורטל
תיקון והשלמת ממשקים
טיוב והתאמות
והתאמת המוקד לצרכי העיר
השלמת פורטל המידע
בשגרה ובחירום במסרגת
שיבוץ עובדים מרותקים משקית למרכז
שילוב עובדי העירייה
פרויקט "עיר חכמה"
המידע בחירום
המרותקים בחירום
שיפור המוכנות להרחבת
המענה הטלפוני בחירום במשמרות המוקד בשוטף
שיבוץ העובדים המרותקים למשמרות
לצורך רענון ותחזוקת ידע
אפיון התפקיד להעברת דרישת לאישור
ההנהלה
פרסום מודעת דרושים
טיוב ,פיתוח ואחזקה
ועדת קבלה לבחירת המועמד/ת
שוטפת של כלל מערכות גיוס ממונה מערכות המוקד
המתאימ/ה
המוקד קיימות ועתידיות
גיוס והכשרה
כניסת הממונה לתפקיד
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מדדים להצלחה

לו"ז

שיפור בכלל הפרמטרים המדידים של
 3חודשים מקבלת
המוקד.
אישור ביצוע
טיוב ויעול סביבת העבודה של הנציגים
ותקציב
על סמך משובי הנציגים
פבר 2019
הפעלת כלל תת-המערכות העירוניות,
קליטת פניות התושבים והעברן לגורמי
הטיפול,
איתור פרואקטיבי של מפגעי איכות
חיים ואירועי ביטחון הציבור

אוג 2019

אומדן
תקציבי
60,000

תב"ר שו"ב
172/210
תב"ר שו"ב

דצמ 2019
כל עובד מרותק יבצע משמרת של 4
שעות במוקד אחת בכל חציון

אחזקה ועדכון שוטף של כלל מערכות
המוקד ומאגרי המידע.
קשר יעיל עם הספקים.
צמצום זמן הטיפול בתקלות משנה.
צמצום הזמן בין תקלות

בשוטף

ש "ע

פבר 2019

ש "ע

בשוטף

ש "ע

הערות

תכנית עבודה  -מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
מס
1

מטרה
הכנת תוכנית לניהול בטיחות
עירונית כנדרש בחוק ואישורה

2

בדיקות רפואה תעסוקתית

3

ביצוע סקר מקדים  +בדיקות
סביבתיות

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מחלקת
בטיחות
וגהות
תעסוקתית

כתיבת תוכנית לניהול בטיחות
לשנת  2019אישורה והטמעתה
כנדרש על פי תקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (תכנית
לניהול הבטיחות) ,תשע"ג2013-

עמידה ב 90%
מהתוכנית

מנהל
מחלקת
בטיחות

שוטף
לשנת
2019

₪ 525,000

שוטף

ייבדק למול כל סעיף
בתוכנית ניהול
הבטיחות

 .1אחזקה
 .2פארק
 .3בריכה
 .4חזות העיר
.5מטווח
.6חשמלאים

קיום שגרת בדיקות רפואיות
לעובדים החשופים לגורמים
שלגביהם קיימת דרישה לעריכת
בדיקות רפואה תעסוקתית
.כנדרש בפקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל-
.1970

עמידה ב 100%
מהתוכנית

מנהלי
אגפים
מנהל
מחלקת
בטיחות

אוקטובר
2019

ללא עלות

שוטף

ביצוע בדיקות לכלל
העובדים וללא תוצאות
חריגות

 .1אחזקה
 .2פארק
 .3בריכה
 .4חזות העיר

אחזקה:
✓ בתי מלאכה
✓ סימון כבישים
✓ חשמלאים
פארק:
✓ בתי מלאכה +אחזקה בשטח
✓ גינון
בריכה:
✓ חדר מכונות
חזות העיר:
✓ מכונות טיאוט
מטווח:
✓ חדרי ירי

עמידה ב 100%
מהתוכנית

מנהל
מחלקת
בטיחות

.1רעש
אחת
לשנתיים
.2ניטור
חומרים
כימים
באוויר
אחת
לשנה
 .3עופרת
כל חצי
שנה

₪ 22.000

שוטף

מדדי הצלחה

ביצוע כלל הבדיקות
ללא חריגה מהתקן
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מס

מטרה

4

פיקוח על סדרי הבטיחות
בעירייה

5

הדרכה ומסירת מידע בדבר
סיכונים אליהם העובד חשוף-
הדרכה

6

כתיבה ותיקוף נהלי בטיחות

7

עמידה בדרישות החוק לקיום
ועדות בטיחות

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

כלל האגפים
בעיר לרבות
קבלנים
וקבלני משנה

.1להורות על הפסקת עבודה כאשר
נשקפת סכנה ולדווח מיד למעביד
.2השגחה על ביצוע הוראות בטיחות
וגהות ודיווח למעביד
.3איתור מפגעי בטיחות וגהות ודיווח
למעביד
.4לוודא קיום התקני בטיחות וגהות
נאותים
.5בקרה על הכנסת גורמי סיכון חדשים

צמצום מספר
התאונות בקרב
עובדי העירייה
והקבלנים העובדים
בתחומה

מנהלי
אגפים
/מחלקות
מנהל
מחלקת
בטיחות
וגהות

כלל עובדי
העירייה
לרבות קבלנים
וקבלני משנה

מסירת מידע והדרכת העובד בדבר
הסיכונים אליהם הוא חשוף על פי
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(מסירת מידע והדרכת עובדים),
התשנ"ט1999-

כלל הנהלים
העירוניים
בתחום
הבטיחות

תיקוף כלל נהלי הבטיחות ועידונכם

כלל העירייה
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קיום  8ועדת בטיחות עירוניות כנדרש
בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
תשי"ד1954-

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

שוטף

מדדי הצלחה
ירידה ב  10%במספר
התאונות

הדרכת 100%
מעובדי העירייה

מנהל ישיר
מנהל
מחלקת
בטיחות
וגהות,

על פי
תוכנית
הדרכה
שנתית

הדרכת  90%מעובדי
העירייה בחודש
הראשון 10% ,בשלושה
חודשים הראשונים.

 30נהלי בטיחות

מנהל
מחלקת
בטיחות
וגהות

2019

 100%מהנהלים

 8ועדות בטיחות
לשנת 2019

מנהל
מחלקת
בטיחות
וגהות

אחת ל-
חודש
וחצי

-

-

 100%מהישיבות

תכנית עבודה  -מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
מס

מטרה

8

קשרי גומלין פנים וחוץ

9

בירור סיבות ונסיבות
לתאונות עבודה ע"י ועדת
הבטיחות

10

הצטיידות בציוד מגן אישי

תחום /
מחלקה

משימה

.1פנים ארגוני
.2אגף הפיקוח
.3המוסד
לבטיחות
.4כב"א
.5משטרה

 .1אגפים/מחלקות -שת"פ
בכלל תחומי הבטיחות
והגהות בעבודה.
 .2אגף הפיקוח –דיווח תאונות,
ביקורים.

כלל האגפים

 .1ריכוז כול המידע על תאונות
עבודה ומחלת מקצוע .
 .2בירור סיבותיהן ונסיבותיהן
של תאונות עבודה ומחלות
מקצוע

 .1כלל
האגפים
והמחלקות

 .1רכישת ציוד מגן אישי
לאגפים והמחלקות על פי
אופי הסיכון והעבודה לרבות
נעלי בטיחות

אחריות

לו"ז

יעד
שוטף

מנהלי
אגפים/מחל
קות/פיקוח
משרד
העבודה,
בריאות,
משטרה,

2019

שוטף

מנהלי
אגפים/
מחלקות/
פיקוח .
ממונה
בטיחות

שוטף

מנהלי
אגפים/
מחלקות/
ממונה
בטיחות

תקציב

תב"ר /
הערות

100%

100%

2019

2019

מדדי הצלחה

100,000
ש"ח

תב"ר
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מס

148

מטרה

11

מערכות בטיחות לגגות

12

ביצוע תרגיל חירום

13

בדיקת מנדפים במוס"ח

14

למידה מקוונת

15

הכנת חומרי למידה
והסברה (שונות)+שלטים
והוראות

16

בדיקות קרינה

תחום /
מחלקה

משימה

כלל מתקני
העירייה
ומוס"ח על פי
סקר גגות

 .1התקנת מערכות מניעת
נפילה בגגות בהם קיימת
סכנת נפילה לעובדים ,על פי
סקר גגות שבוצע

על פי תוכנית
הדרכה שנתית

 .1עמידה בדרישות החוק.
 .2היערכות למצב חירום.
 .3צמצום האפשרות לפגיעה
בחיי אדם -במצב חירום

מוס"ח

יעד

אחריות

2019

ממונה
בטיחות

2019

ממונה
בטיחות
/מנהל אגף
רלוונטי

לו"ז
2019

2019

תקציב
100,000ש"ח

 2,000ש"ח

בדיקת המנדפים במוס"ח על פי
דרישה

2019

קב"ט

2019
אוגוסט

 10,000ש"ח

הטמעת מערכת לומדה

2019

ממונה
בטיחות

רבעון 1

 15,000ש"ח

2019

ממונה
בטיחות

בטיחות וגהות

 .1הדפסת חוברת תוכנית
לניהול בטיחות לכל מנהל
אגף וחבר ועדת הבטיחות.
 .2הפקת שלטים /כרזות
 .3עוד...

כללי

 .1בדיקות קרינה במשרדים

2019

ממונה
בטיחות

2019

2019

 15,000ש"ח

3,000

תב"ר /
הערות
תב"ר

תב"ר

שוטף

מדדי הצלחה
 100%מהתוכנית

 100%מהתוכנית

 100%מהתוכנית
בחינת אפקטיביות לאחר
למידה ובחינה 100%

תב"ר

שוטף

הכנת כלל החומר הנדרש
הפקתו וחלוקתו

 100%מהתוכנית

תכנית עבודה  -מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
מטרה

מס
17

שוטף

18

הכשרת ממונה בטיחות

19

הכשרת מסגרים -ריתוך

תחום /
מחלקה

יעד

משימה

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

כלל מתקני
העירייה

 .1תיקון ליקויי/מפגעי בטיחות

2019

ממונה
בטיחות

2019

200,000
ש"ח

תב"ר

בטיחות

.1הכשרת ממונה בטיחות 8
ימים בשנה
.2ניהול אירועים המוניים
.3כשירות מדריכי עבודה בגובה

 8ימים לשנת 2019

מנהל אגף

2019

4,000ש"ח

שוטף

אחזקה ,פארק

הוצאת  2עובדי אחזקה בתחום
המסגרות לקורס רתכים

ביצוע קורס
מסגרות

מנהלי
אגפים

2019

מדדי הצלחה

 8ימיי כשירות בשנה

 14,000ש"ח

20
21

הדרכת מקצועיות וסיורים

22

הדרכות לעבודה בגובה

23

כיול מכשירים

24

בדיקות לציוד ואביזרי
הרמה

26

בדיקת ואישור קוי חיים

חברי ועדה
נציגי העובדים
וההנהלה

חשמלאים ,לבורנטיות ,חברי ועדת עמידה ב90%-
בטיחות ,מנהלי בתי ספר ,סיור
מקצועי
רכישת פיגום – תוספת לקיים
2019

על פי תוכנית

כיול מכשירים

על פי תוכנית

יו"ר הועדה
וממונה
הבטיחות

2019

 15,000ש"ח

שוטף

ממונה
בטיחות

רבעון 1

 5,000ש"ח

תב"ר

2019

ממונה
בטיחות

2019

 2,000ש"ח

שוטף

אביזרים

בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה,
מכונות הרמה ומתקני לחץ

2019

מנהל
מתקן

2019

 8,000ש"ח

שוטף

קוי חיים

בודק מוסך לקווי חיים

2019

ממונה
בטיחות

2019

10,000ש"ח

שוטף

90%

יחידת החילוץ +מכלי לחץ
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תכנית עבודה  -סיירת הביטחון
מטרה

150

משימה

שמירה על כשירות מבצעית

אימוני ירי  ,קמ"ג ומבחני כושר
גופני

קבלת אירועים ושליחת
טפסים דיגיטלי למוקד

הכנסת טבלטים ומערכת ניהול
חכמה לצוותים בשטח

יעדים

אחריות

אימון חד יומי ,תלת שנתי.

תחת הסכם
מכרז חברת
האבטחה

לו"ז

במהלך החודשים:
ספטמבר ,ינואר.

תקציב

מדדי הצלחה

תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה

מעבר האימון בהצלחה של כלל
הסיירים

תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה

צמצום אירועים חורגים.
ניהול ובקרה על כלל הצוותים
הפועלים בשטח
הסמכת כלל הסיירים על מייצב אקדח
" -רוני"

שיפור היכולת המקצועית
והלחימה בשטח בנוי

ביצוע אימון לחימה טקטי,
והסמכה על "רוני" לכלל הסיירים

אימון חד יומי ,תלת שנתי.

ס.מנהל
סיירת

במהלך חודש אפריל

תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה

הבנת הצרכים\בעיות

ביצוע שיחות משוב לסיירים

הסמכת כלל הסיירים על
עבודה נכונה עם סולם

ביצוע הכשרה עבודה בגובה

ביצוע שיחות משוב/חתך לכלל
הסיירים
הסמכת כלל הסיירים על
עבודה בגובה וסולם

מנהל סיירת

במהלך השנה

ס.מנהל
סיירת\שלמה
חסידי

במהלך חודש
אוגוסט

במסגרת הפעילות
השוטפת
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה

שמירה על כשירות מבצעית
רפואית
חיזוק שת"פ הפעולה בין
המוקד לסיירים

ריענון חובשים
ביצוע משמרות במוקד העירוני
לכלל הסיירים

הדרכה חד שנתית (כל חובש
מחויב בריענון אחת לשנתיים)
מעבר של משמרת חפיפה
במוקד של כלל הסיירים

ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת נהיגה מבצעית

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת כיבוי אש

הדרכה חד שנתית

ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת

במהלך חודש
אוגוסט
במהלך כלל השנה
בהתאם למצבת כוח
אדם ביחידה
במהלך חודש
אוגוסט
במהלך חודש
אוגוסט

תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
במסגרת הפעילות
השוטפת
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה

חיזוק שת"פ בין הסיירים למוקדנים

צמצום תאונות הנזק ברכבי הסיור

תכנית עבודה  -סיירת הביטחון
מטרה

משימה

יעדים

שמירה על כשירות מבצעית

התמודדות עם מצבי טראומה

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

התמודדות עם מצבי טראומה

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת חבלה

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת מז"פ

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת מודיעין משטרה

הדרכה חד שנתית

שמירה על כשירות מבצעית

הדרכת אמצעי חירום עירוניים

הדרכה חד שנתית

צמצום כמות עבירות הפער

סיורים יזומים למניעת עבירות
פע"ר
ערב יחידה

ירידה בעבירות בפע"ר מול שנה
אשתקד.
שני ערבי גיבוש

הגברת האכיפה והענקת
תחושת ביטחון לבני הנוער.
הגברת תחושת ביטחון

צמצום אירועי אלימות ,ונדליזם,
תגבור סד"צ  ,נוער בזמן ימי
ואירועי הקמות רעש
החופש
פעילות יזומה לאיתור שב"חים ביצוע מבצע חודשי ופעילות נקודתית
משולב עם כוחות מ"י והאכיפה

גיבוש חברתי בסיירת\

אחריות
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
ס.מנהל
סיירת
מנהל סיירת
מנהל סיירת

לו"ז

במהלך חודש אוגוסט

במהלך חודש אוגוסט
במהלך חודש אוגוסט
במהלך חודש אוגוסט
במהלך חודש אוגוסט
במהלך חודש אוגוסט
במהלך הפעילות
השוטפת
במהלך החודשים מרץ/
אפריל וספטמבר/
אוקטובר
במהלך חופשות מוס"ח
לאורך השנה.
לאורך כל השנה

תקציב

תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
במסגרת הפעילות
השוטפת
תחת הסכם מכרז
חברת האבטחה
 4000ש"ח לערב

מדדי הצלחה

במסגרת הפעילות
השוטפת
במסגרת הפעילות
השוטפת
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תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

אבטחה בבתי

אבטחת מוסדות החינוך בכל ימי הלימודים-

קב"טים

הספר ובגני ילדים

פורמאלי ובלתי פורמאלי בכל

מוסדות

ע"י מאבטחי מוס"ח

 35בתי ספר ו 112-גנ"י.

חינוך

 3קב"טי מוס"ח  +קב"ט אירועים ,מתקנים,
מבנה יחידה

תנועות נוער -הטמעת השינוי באחריות הטיפול
של כל קב"ט אל מול המוסדות שלו

שיפור
השירות

יחידת ביטחון,
בטיחות וחירום
במוס"ח

מענה רפואי

מתן מענה רפואי ע"י סיירת הביטחון לכלל

למוסדות החינוך

מוסדות החינוך ,עפ"י קריאות מוקד עירוני.

 100%איוש

ימי לימודים  +חופשות

תקנים

מנהל
יחידה

ימי לימודים  +חופשות

שוטף

מוסדות חינוך על פי תכנית עבודה שנתית
כנסים תחילת שנת
לימודים ,נהלים,
רכזי ביטחון ,צוותי

הגברת רמת המודעות של כלל בעלי התפקידים

גני הילדים

מעקב שוטף אחר
עבודת הקב"ט

152

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי
הצלחה

קב"ט

אוגוסט 18במסגרת פתיחת

מוסדות

שנת לימודים ופברואר 19

חינוך

במסגרת תרגיל ארצי

יצירת טבלאות אקסל לכל שנת לימודים בהן

קב"ט

מרוכזות כל משימות הקב"ט לאורך שנת

מוסדות

לימודים

חינוך

כיבוד לכנס

נוכחות מלאה

רכזי ביטחון

בכנסים
לכל קב"ט

מהלך שנה"ל תשע"ט

טבלת אקסל
מלאה

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

הפצת תחקירי בעקבות אירועים חריגים שאירעו בעיר בתחומי

במסגרת כנסים

בניית

ביטחון /בטיחות לבעלי התפקידים במוסדות החינוך למטרת

קב"ט

מקצועיים ובאופן

צמצום אירועים

"מערך

הפקת לקחים ולמידה .שילובם בפורטל החינוך העירוני.

מוסדות

שוטף בהתאם

חריגים  /צמצום

לומד"

חלוקת תכניות עבודה שנתיות בהתאם לחוזר מנכ"ל לרכזי

חינוך

לתכנית עבודה

שימוש בניירת

ביטחון  /מנהלות גנ"י
בניית
"מערך
שיפור
השירות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

חניכה אישית לרכזי ביטחון /מנהלות גני ילדים בנושא ביטחון
בטיחות וחירום

יחידת ביטחון,

לומד"

בטיחות וחירום

תיקי

במוס"ח

ביטחון,

השלמת תהליך בניית תיקי ביטחון ,בטיחות וחירום לכל בי"ס

בטיחות

במחלקת הביטחון

וחירום

משרד החינוך
קב"ט
מוסדות

 100%ביצוע כל
המשימות במסגרת

שנה"ל תשע"ט

תכנית עבודה

חינוך
קב"ט

שוטף בהתאם

טבלאות מעקב לכל

מוסדות

לתכנית עבודה

קב"ט גזרתי וביקורת

חינוך

משרד החינוך

עצמית לכל קב"ט

במספר פעימות

 3ביקורות בשנה בכל גן :אחת בתחילת השנה להנחיית הצוות
ביקורות

ועוד  2ביקורות מזדמנות.

קב"ט

עפ"י תכנית

גנים  /רכזי

 3ביקורות בשנה לכל רכז ביטחון .אחת בתחילת שנה ,השנייה

מוסדות

עבודה

ביטחון

במסגרת תרגיל ארצי והשלישית ביקורת סוף שנה

חינוך

אוקטובר ,ינואר
ומאי

מערכת ביקורות

 100%עבודה

ממוחשבת₪ 600 -

ממוחשבת 100% /

למכשיר,

ביקורות לכל בית

 3000שח לכל היחידה

ספר

153

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד
ביצוע  2ביקורות לפחות במהלך

ביקורת טיולים

השנה בכל מוסד -בדיקת טיול-
"טרום טיול" ו"התכוננות לטיול"

אירועים במוסדות
חינוך

שיפור
השירות

יחידת ביטחון,

תדרוך משלחות

תיאום כל אירוע במוסד חינוכי בטופס
ממוחשב מתן הנחיות לאירועים וליווי
המוסד החינוכי לכל אורך האירוע
תדריך ביטחוני לכל משלחות רעננה
שיוצאות לחו"ל

בטיחות וחירום

שיפור המקצועיות אצל קב"טי

במוס"ח

מוסדות חינוך ע"י השתתפות

פעילות במסגרת מחוז
מרכז משרד החינוך

בפורומים מחוזיים ימי עיון וימי
גיבוש במסגרת פעילות המחוז לאורך

אחריות
קב"ט
מוסדות חינוך
קב"ט
מוסדות חינוך
מנהל יחידה

לו"ז

תקציב

ביקורת טיול אחת לפחות לכל

במהלך שנה"ל תשע"ט

בית ספר
תיאום כל אירועי בית ספרי

מהלך שנה"ל תשע"ט

באופן ממוחשב
תדרוך כל משלחת שיוצאת

מהלך שנה"ל תשע"ט

מרעננה
השתתפות קב"ט מוס"ח

קב"ט
מוסדות חינוך

בלפחות אחד מהפורומים /

מהלך שנה"ל תשע"ט

נוכחות קב"ט אחד לפחות בכל

כנס

השנה
הכשרת עזרה
ראשונה וימי ריענון
לצוותי החינוך -גננות,

סייעות ומורי בתי ספר
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תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

בחופשות לימודים

פתיחת קורסי עזרה ראשונה30 -
שעות -במימון משרד החינוך לעובדי

קב"ט

במהלך החגים – חנוכה,

הוראה  +עובדי עירייה

מוסדות חינוך

פסח ,קיץ

מימון משרד
החינוך

הגברת המודעות בקרב סגל
המורים  /צוותי הגנים עם
אירועים רפואיים במוסד החינוכי

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר  /הערות

מדדי הצלחה

הדרכת מנהלי קייטנות ,תדרוך טרם
פתיחת הקייטנה ,מתן אישור
קייטנות

בטחוני/בטיחותי בהתאם לעמידה
בדרישות משרד החינוך

 100%אישור קייטנות ע"י קב"ט
מנהל יחידה

מאי – יוני

מוס"ח.

2019

נוכחות מלאה של מנהלי

ביצוע מבדק בטיחות במבנים של

הקייטנות בכנס

הקייטנות העירוניות
יחידת
שיפור
השירות

ביטחון,

בטיחות
וחירום

מאבטחי מוס"ח
קליטת

גיוס והכשרת כוח אדם עפ"י נוהל קליטת

והנחית

מאבטח -ראיון ,אבחון ,הכשרה בקורס,

מאבטחים

חפיפה במוסד החינוכי וליווי בשגרה.

קב"ט מוסדות
חינוך

 2כנסי מאבטחים במהלך שנת לימודים

במוס"ח
כנסי
מאבטחים

וכנס נוסף בהתאם לצורך ביטחוני.

קב"ט מוסדות

מעבר על נהלים ,הנחיות מקרים

חינוך  /מפקח

ותגובות ,חלוקת חומרים מקצועיים

חברת השמירה

בנושא אבטחה.
אבטחה
ניידת לגנ"י

אבטחה ניידת בגנ"י  4 -מאבטחים
בחלוקה ל 2-צוותים שנותנים מענה
אבטחתי לגנ"י הלא מאובטחים

קב"ט מוסדות
חינוך

 100%איוש תקן
שנה"ל תשע"ט

ראיון קב"ט לכל מאבטח שמגיע
לעבוד בעיר

כנס תחילת שנה
אוגוסט 18

נוכחות מלאה של המאבטחים

כנס אמצע שנה

בכנס

אפריל 19
שנה"ל תשע"ט

 100%איוש תקן,

כולל חופשת

ביצוע כל המשימות בהתאם

הקיץ

לתכנית עבודה שנתית
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תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

ביצוע ביקורות/תרגילים

השירות

פעם בחודש ביקורת מתועדת

קב"ט מוסדות

בכל שבוע -חמש תרגילי ערנות

חינוך  /מפקח

במוסדות שונים ,מתועדים.

חברת השמירה

פגישה שבועית עם המפקחים של

יחידת

שיפור

יעד

אחריות

ביטחון,

תקשורת עם חברה

חברת האבטחה  /בדיקת

בטיחות

הקבלנית

חשבוניות .ביקורות  /תרגילים
משותפים קב"ט ומפקח.

וחירום

קב"ט מוסדות

חינוך  /מפקח
חברת השמירה

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
צמצום כמות המאבטחים

שנה"ל

שנכשלים בביקורות

תשע"ט

ותרגילים

פגישה

עדכונים שוטפים ,למידה,

שבועית

שת"פ עבודה וצמצום

בהתאם

אירועים חריגים

לצורך

בניית סביבת העבודה ממוחשבת

במוס"ח
מעבר נתוני המאבטחים

לניהול מאבטחים במערכת TBY

קב"ט מוסדות

לסביבת עבודה ממוחשבת

(כולל תיקים אישיים ,ביקורות,

חינוך

תיק ממוחשב לכל מאבטח

אפריל 19

תרגילים ותכנים מקצועיים)
בניית גאנט בטיחות עירוני המבוסס

יחידת
חדשנות,

ביטחון,

פישוט,

בטיחות

התייעלות

וחירום
במוס"ח
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שנה"ל

על מבדקי הבטיחות השנתיים ועל

ניהול גאנט בטיחות שנתי

ביקורות ובדיקות תקופתיות.

קב"ט מוסדות

תשע"ט+

במוסדות החינוך

ניהול הבטיחות בתוכנית רב

חינוך

חופשת

שנתית ותיקון הליקויים באופן
שוטף.

לימודים

--

עמידה בלו"ז מלא של
גאנט הבטיחות

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה
עריכת מבדקי בטיחות
במוסדות החינוך
עריכת מבדקי בטיחות
במעבדות

יחידת
שיפור
השירות

ביטחון,

בטיחות

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

עריכת מבדקי בטיחות במוסדות החינוך

קב"טים מוסדות

דצמבר

 ₪ 900לבי"ס

בהתאם לגאנט בטיחות שנתי ומעקב ממוחשב

חינוך

 18ינואר

סה"כ  25בי"ס

19

22,500

ספטמבר

במסגרת מבדק

יישור קו בנושא המעבדות ,צמצום

18

שנתי

ליקויים ,שת"פ עם הלבורנטים

אחר טיפול בליקויים.
עריכת מבדק בטיחות בכל המעבדות (חטיבות

קב"ט מוסדות

ותיכונים) במטרה ליישר קו עם הנחיות משרד

חינוך /מנהל

החינוך

מחלקת בטיחות

תיקון ליקויי בטיחות

טיפול בליקויי בטיחות בטווח זמן מידי באופן

באופן שוטף במוסדות

שוטף על ידי חברה מתחזקת וביצוע בדיקה

חינוך

חודשית לכל מתקני המשחק במוסדות החינוך

וחירום

שדרוג חצרות גני ילדים

במוס"ח

בהיבט בטיחות

חברה מתחזקת

החלפת מצעי גומי בגני ילדים בהתאם לתקני

קב"טים מוסדות

הבטיחות ,ליוויי קבלנים ווידא ביצוע עבודה

חינוך

בהתאם לתקן הנדרש

שנה"ל
תשע"ט
שנה"ל

תשע"ט

גיוס תקן כ"א נוסף

למתקני עירייה ,משימות נוספות בהתאם

מנהל יחידה

2018

לצרכי היחידה
הפצת הנחיות בטיחות

עמידה בלו"ז מלא של גאנט הבטיחות
 ,צמצום ליקויי בטיחות

₪ 33,000
עלות חודשית
לבדיקות
בהתאם
לתקציב שיפוצי

500,000

קיץ
100%המצאות אישורי בטיחות

ריכוז וטיפול באישורי בטיחות וליקויי בטיחות
במוס"ח ,סיוע וליווי בהוצאת רישיון עסק

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

במוס"ח בהתאם לרשימת מבדק
משרד החינוך ,הוצאת רישיון עסק לכל

מתקן עירוני

על פי תכנית עבודה שנתית הפצה של הנחיות

קב"טים מוסדות

שנה"ל

בטיחות לפני כל חג  /יציאה לחופשת לימודים

חינוך

תשע"ט

שימוש בקבוצות וואטס אפ
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תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה
הדרכת אנשי סגל
ומנהלים ,רכזי
בטחון וטיולים

יעד
.1
.2
.3
.4
.5
.1

שיפור השירות

יחידת ביטחון,
בטיחות וחירום
במוס"ח

פישוט ,התייעלות,
הנגשת התהליכים,
חדשנות

יחידת ביטחון,
בטיחות וחירום
במוס"ח

תרגול המוסדות
להתנהגות נכונה
בתרחישים שונים

.2
.3
.4
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הדרכת רכזי טיולים השתלמות שנתית.
תדרוך ,תרגול והדרכת צוותי החירום הבית
ספריים .צוות ע"ר ,צוות כיבוי אש.
הדרכת חיילות פיקוד העורף לתלמידי
כיתות ה'" -מוכנות לחירום".
הדרכת גננות  /סייעות
הדרכת מנהלים ורכזי ביטחון בית ספריים
ביצוע  2תרגילי תחילת שנה בכל מוסד
חינוכי -בחודש הראשון לשנה"ל.
הכנת המוסדות לתרגיל ארצי ב12.3.19-
בתרחיש "ירי טילים" עפ"י הנחיות חדשות
של משרד החינוך.
ביצוע תרגיל הדגמה ותרגיל הדמייה עירוני
באחד מבתי הספר בעיר טרם התרגיל
הארצי.
ביצוע תרגיל שריפה/יציאה משער מילוט
בסוף שנה.

אחריות

קב"ט
מוסדות
חינוך

קב"ט
מוסדות
חינוך

לו"ז

תקציב

תחילת שנה"ל תשע"ט
מרץ - 19במסגרת
תרגיל ארצי
יוני  – 2019במסגרת
הערכות לקייטנות קיץ

ספטמבר 18
ינואר 19
מאי 19

מערכות התרעה
לרעידות אדמה

התקנת מערכות התרעה בפני רעידות אדמה
ב 2-מוסדות חינוך ,הדרכת הצוותים ותרגול
המערכת והתלמידים

קב"ט
מוסדות
חינוך

בהתאם לאישור
התקציב שהוגש

המשך שדרוג
פורטל הביטחון

המשך הנגשת המידע לגורמים הרלוונטיים
בפורטל הביטחון ,סיום המעבר לטפסים מקוונים
שבמסגרת עבודת הקב"ט

קב"ט
מוסדות
חינוך

₪ 8,000
למערכת +
₪ 1000
שירות

שנה"ל תשע"ט

ללא עלות

תב"ר /
הערות

מדדי
הצלחה

כיבוד לכנס
רכזי טיולים

נוכחות מלאה
וצמצום אירועים
חריגים

כיבוד לכנס
מנהלים
ורכזי
ביטחון

 100%ביצוע
תרגילים בכל
מוסד חינוכי
בהתאם לתכנית
העבודה

עלייה בהיקף
השימוש בפורטל

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

המשך שדרוג המערכת לניהול
בטיחות

השלמת פיתוח מערכת הבטיחות
בעיקר בתחום האישורים ,הטמעת
המערכת אצל גורמים מטפלים
נוספים מעבר לאגף אחזקה

קב"ט מוסדות
חינוך

שנה"ל

( ₪ 7400עלות
שנתית)

תשע"ט

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
עלייה בהיקף
השימוש במערכת
לניהול בטיחות

אפיון העבודה בתחום האירועים

שיפור
השירות

יחידת ביטחון,
בטיחות וחירום

פיתוח סביבת עבודה
טכנולוגית לניהול אירועים

והתאמתה לסביבת עבודה
טכנולוגית ,ניהול יומן אירועים
ממוחשב ,תיקי אירועים ובקשה

קב"ט אירועים
ומתקנים

מאי 2019

לקיום אירוע

במוס"ח

מערכת ביקורות

המשך פיתוח האפליקציה לשיפור
המשך פיתוח אפליקציית

סביבת עבודת הקב"ט ,פיתוח

קב"ט מוסדות

שנה"ל

EZGURD

דוחות מסכמים ,ומעקב אחר ביצוע

חינוך

תשע"ט

ביקורות

מחוברות,
פרסונליזציה

יחידת ביטחון,
בטיחות וחירום

במוס"ח

אימון בחדר כושר

ליצור גיבוש חברתי בין עובדי
המחלקה ושמירה על הכושר הגופני

ממוחשבת₪ 600 -
למכשיר,
 3000שח לכל
היחידה

מנהלת
מחלקה +

מנהל יחידה

אחת לשבוע
ביום שני

נוכחות מלאה של

שנה"ל

כל עובדי המחלקה

תשע"ט
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תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד
מפגשים מחלקתיים מעבר לשעות

שיפור השירות

מחוברות,
פרסונליזציה
מחוברות,
פרסונליזציה

160

מפגשים חברתיים

העבודה .האירוח יהיה על פי סבב
שייקבע מראש בהשתתפות

אחריות

מנהלת
מחלקה +
מנהל יחידה

יחידת ביטחון,

משפחות העובדים

בטיחות וחירום

סיכום השבוע החולף בארוחת

מנהלת

צהריים שבועית של כל עובדי

מחלקה +

המחלקה

מנהל יחידה

ישיבה מחלקתית -ביטחון

עבודה בשיתוף פעולה בין הקב"טים

מנהלת

ואמרכלות -אחת לחודש

לעובדות האמרכלות תוך ניצול

מחלקה +

היתרונות אחד של השני

מנהל יחידה

במוס"ח

ארוחת צהריים שבועית

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

אחת לשלושה
חודשים

נוכחות מלאה של

שנה"ל

כל עובדי המחלקה

תשע"ט
אחת לשבוע

אחת לחודש

נוכחות מלאה של
כל עובדי המחלקה
נוכחות מלאה של
כל עובדי המחלקה

תכנית עבודה  -שנתית יחידת ביטחון ,בטיחות וחירום במוס"ח

משימות מרכזיות לשנה"ל תשע"ט:
 .1מעבר ביקורת משרד החינוך (אחת ל 5-שנים) שתערך ב 3/2/19-בהצלחה ,עמידה מלאה בדרישות משרד
החינוך.
 .2פישוט והתייעלות  /חדשנות -הרחבת השימוש בפורטל העירוני (טפסים מקוונים) באמצעות הגדרת טפסים
נוספים לשימוש שוטף של אבות הבית  /רכזי הביטחון  /גננות.
 .3חדשנות -הרחבת השימוש במערכת  -TBYניהול אישורי הבטיחות הנדרשים עפ"י טבלת אישורים משרד
החינוך באמצעות המערכת הממוחשבת .בנוסף ,ניהול תחום מאבטחי מוסדות חינוך באמצעות המערכת-
בקרה על הכשרות ,ביקורות ,תרגילים ,טפסים נדרשים.
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תכנית עבודה  -יחידת האכיפה
מטרה

תחום

משימה

יעד

קידום חוק עזר בתחום הסדר
הציבורי ואלכוהול
קידום יכולת אכיפת רעש במסגרת
יישום חוק העזר
חוק עזר
הכשרת פקחי סביבה
הכשרת  6פקחים נוספים
נוספים

יישום חוק העזר

הרחבה ושיפור
המענה האכיפתי

שיפור השרות
לתושב
שיפור הקשר
ותרומה לקהילה
השלמת הערכות
מבצעית
טיפול ממוקד
בתופעות אנטי
חברתיות

אכיפה שוטפת
ואיכותית
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יח'
האכיפה

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /הערות

מנהל היחידה

שנתי

ללא

יחד עם הלשכה המשפטית

מנהל היחידה

שנתי

ללא

מנהל היחידה

שנתי

₪ 31,100

מנהל היחידה

שנתי

₪ 6,000

קורס מגישי עזרה ראשונה בסיסי

הכשרת אנשי היחידה

מעקב וטיפול בבעיות /תלונות/
משובים שלילים של התושבים

צמצום תלונות
חוזרות

לקיחת חלק בפעילות למען
אוכלוסייה מוחלשת

גיבוש חברתי וחיזוק
תחושת השייכות לארגון

רכז הפקחים /
מזכירת היחידה

השלמת רכש ציוד יחידתי

בפריסה שנתית

מנהל היחידה

פעילות ממוקדת ומבצעי אכיפה

צמצום אירועי הרעש,
עבירות התנועה ,הפע"ר
ואופניים חשמליים

מנהל היחידה/
מפקד השיטור
העירוני

ביצוע אכיפה איכותית על בסיס
יום יומי וצמצום מספרי הדוחות
המבוטלים עקב טעויות אנוש

ביצוע פעולות אכיפה
איכותיות

מנהל היחידה /רכז פעילות
שוטפת על
פקחים
בסיס יום יומי

ללא

אחת לחציון

ללא

בפריסה
שנתית
בפריסה
שבועית
וחודשית

מדי יום
מנהל היחידה /רכז
לאורך כל
הפקחים
השנה

תב"ר
ללא

ללא

יחד עם הלשכה המשפטית
בהתאם למועדים בגופי ההכשרה
שני מחזורי הכשרה

ע"פ התקציב שיקבע בתב"ר

מדדי הצלחה
תחילת אכיפה בחציון
ב'
תחילת אכיפה בחציון
ב'
הכשרת  4מפקחים
הכשרת כל המפקחים
כמגישי עזרה ראשונה
צמצום תלונות חוזרות
ב 50%
השתתפות בשתי
פעולות חברתיות
בקהילה
השלמה מלאה של
ההערכות
צמצום עברות הפע"ר
והתנועה מול התקופה
המקבילה ב2018 -

בתקופה שבין ה  1.1.18ועד ל-
 31.10.18נרשמו  2,721דוחות (חניה ,אופניים
וסביבה) ע"י מפקחי היחידה .מתוכם2,378 -
הורדת אחוז הדוחות
דוחות קנס 337 ,דוחות התראה .מתוך דוחות
המבוטלים עקב טעות
הקנס בוטלו  115דוחות מסיבות שונות ,שהם
אנוש ל1.5% -
 . 4.8 %סה"כ הכנסה מדוחות₪ 830,791 -
שהם בממוצע  ₪ 83,079בחודש וכ-
 ₪ 996,949בשנה.

תכנית עבודה  -יחידת האכיפה
מטרה

תחום

בטיחות -
מניעת תאונות
בעבודה

בקרה וניתוח
נתונים לבניית
תוכנית
הפעילות ברמה
יח'
השבועיות/
האכיפה
חודשית /חצי
שנתית
הכשרת פקחים
חדשים
והשלמת
הכשרות
לפקחים קיימים

משימה

הדרכת נהיגה נכונה -
קטנועים

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /הערות

שיפור מיומנות הנהיגה

מנהל היחידה

אחת לשנה

ללא

נהיגה מבצעית

הדרכת בטיחות בעבודה

מניעת תאונות עבודה

מנהל היחידה

אחת לשנה

ללא

הדרכה פנימית

הדרכת נהיגה נכונה -רכב

שיפור מיומנות הנהיגה

מנהל היחידה

אחת לשנה

₪ 8,100

נהיגה מבצעית

סיכומים חודשיים
ותקופתיים
סיכומים חודשיים
ותקופתיים
סיכומים חודשיים
ותקופתיים

מזכירת היחידה/
מנהל היחידה
מזכירת היחידה/
מנהל היחידה
מזכירת היחידה/
מנהל היחידה

בפריסה שנתית

ללא

עמידה ביעדי הלו"ז

שבועי

ללא

עמידה ביעדי הלו"ז

חודשי

ללא

מועצת אכיפה

סיכומים חודשיים
ותקופתיים

מזכירת היחידה/
מנהל היחידה

אחת לחציון

ללא

קורס פקח עירוני

הכשרת פקחים חדשים

מנהל היחידה

שנתי

₪ 14,000

איסוף וניתוח נתוניי הפעילות
הערכת מצב שבועית
ועדת אכיפה

קורס פקח מסייע
קורס הכוונת תנועה

הכשרת פקחים חדשים
והשלמת הכשרות
לפקחים קיימים
הכשרת פקחים חדשים
והשלמת הכשרות
לפקחים קיימים

מנהל היחידה
מנהל היחידה

שנתי
שנתי

מדדי הצלחה

צמצום התאונות במסגרת
העבודה ב 50%
צמצום התאונות במסגרת
העבודה ב 50%
צמצום התאונות במסגרת
העבודה ב 50%

מיקוד והתאמת תוכנית הפעילות
בראשות המנכ"לית ובעלי
החודשית
התפקידים העירוניים הרלוונטיים
בראשות ראש העיר ,מפקד
מיקוד והתאמת תוכנית הפעילות
התחנה ובעלי התפקידים
החצי שנתית
העירוניים הרלוונטיים
תחלופת עובדים -בהתאם
הכשרת מפקחים החדשים
למועדים בגופי ההכשרה

₪ 5,850

תחלופת עובדים -בהתאם
למועדים בגופי ההכשרה

הכשרת מפקחים חדשים

₪ 45,000

תחלופת עובדים -בהתאם
למועדים בגופי ההכשרה

הכשרת כלל המפקחים שטרם
הוכשרו
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תכנית עבודה  -יחידת האכיפה
מטרה

תחום

שיפור היכולות
המבצעיות

פתוח מקצועי של
עובדים

שיפור וריענון
מקצועי של
העובדים

ייעול תהליכי
עבודה
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יח'
האכיפה

משימה

יעד

הדרכת חומ"ס

הכשרת כל אנשי היחידה

הדרכת מעקב ותצפית

הכשרת כל אנשי היחידה

הכשרת פקחים נוספים
לנהיגה על קטנוע

אחריות
מנהל היחידה /מפקד
השיטור העירוני
מנהל היחידה /מפקד
השיטור העירוני

לו"ז

תקציב

חציון 2

ללא

חציון 1

ללא

משטרה -הדרכה הרחבת היכולות להתמודדות עם
סוגי אירועים שונים
פנימית

הדרכה פנימית

מיצוי פוטנציאל
₪ 3,300
ההפעלה

הכשרת  3פקחים

מנהל היחידה

בפריסה שנתית

הסמכת רכז הפקחים

מנהל היחידה

משוב /הערכה תקופתית לאנשי
היחידה

בפריסה שנתית בהתאם
למועדים בגופי ההכשרה

₪ 9,000

שיפור העובדים

מנהל היחידה

אחת לחציון

ללא

קורס מנב"ט

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה

פיתוח מקצועי

הכשרת כל אנשי היחידה
הכשרת  3פקחים
הכשרת רכז הפקחים
השגת שיפור במדדי ההערכה של
כלל המפקחים

סדנת חוסן

יכולת התמודדות עם אירועי/
מצבי קיצון

מנהל היחידה

חד שנתית

4,100
₪

הדרכת עבודה בגובה

טיפול באירועים המצריכים
הכשרה של עבודה בגובה

התמודדות עם
מצבי פוסט
טראומה

הכשרת כל המפקחים

מנהל היחידה

חציון 2

ללא

הדרכה פנימית

הכשרת כל המפקחים

שיעור חודשי

עמידה בלו"ז

ישיבת צוות

עמידה בלו"ז

ישיבת אחמ"שים

עמידה בלו"ז

מחשוב תהליכי העבודה,
טאבלטים לצוותי השטח –
איפיון והתאמת המערכת ליחידה צמצום תעבורת קשר וניירת

מנהל היחידה /מפקד אחת לחודש בפריסה
שנתית
השיטור העירוני
כל שבועיים פריסה
מנהל היחידה
שנתית
כל שבועיים בפריסה
מנהל היחידה
שנתית
מנהל היחידה

חציון 1

ללא

עמידה ביעדי הלו"ז

ללא

עמידה ביעדי הלו"ז

ללא

עמידה ביעדי הלו"ז

תב"ר

₪ 40,000
ובהתאם למכרז
השו"ב

מחשוב כלל פעילות היחידה

תכנית עבודה  -יחידת האכיפה
מטרה

תחום

שמירה על כשירות מבצעית
יח'
האכיפה

פעילות לגיבוש חברתי

משימה

יעד

אחריות

מפקד השיטור העירוני/
מוכנות לביקורת
ביקורות משטרה
מנהל היחידה
מנהל היחידה /מפקד
ביקורת המשרד לבט"פ מוכנות לביקורת
השיטור העירוני
שמירה על
ביקורת ציוד שבועית -
רכז פקחים
כשירות מבצעית
רכבים וציוד
שמירה על
מנהל היחידה
בוחן כושר
כשירות מבצעית
שמירה על
מנהל היחידה
ריענון מנב"ט
כשירות מבצעית
שמירה על
מנהל היחידה
ריענון פקח מסייע
כשירות מבצעית
שמירה על
מנהל היחידה
ריענון ירי  -פקחים
כשירות מבצעית
שמירה על
מנהל היחידה
אימון לחימה טקטי
כשירות מבצעית
מנהל היחידה /מפקד
שמירה על
הדרכה משותפת פקחים
השיטור העירוני
כשירות מבצעית
ושוטרים  -בט"פ
מנהל היחידה /מפקד
שמירה על
ריענון הדרכות  -חבלן,
השיטור העירוני
כשירות מבצעית
מז"פ ,כיבוי אש
שמירה על מצבת
עמידה בתקינת
מנהל היחידה
כוח אדם מלאה
כוח אדם
גיבוש חברתי
מנהל היחידה /מפקד
פעילות גיבוש יחידתית וחיזוק תחושת
השיטור העירוני
השייכות לארגון

לו"ז

תקציב

תב"ר /הערות

מדדי הצלחה

מעבר הביקורת בהצלחה
ללא
בפריסה שנתית
ללא הערות
מעבר הביקורת בהצלחה
בהתאם ללוח
ללא
ללא הערות
הזמנים של הבט"פ
צמצום תקלות ובלאי של
ללא
בפריסה שנתית
הציוד
עמידה של כל מפקחי
ללא
אחת לרבעון
היחידה בתנאי הבוחן
שמירה על כשירות
מנהל היחידה
₪ 1,500
אחת לשנה
מבצעית
עמידה של כל מפקחי
₪ 5,475
חד שנתי
היחידה בתנאי ההכשרה
עמידה של כל מפקחי
₪ 20,216
אחד לרבעון
היחידה בתנאי ההכשרה
עמידה של כל מפקחי
₪ 10,108
חד שנתי
היחידה בתנאי ההכשרה
בהתאם לנושאים הנקבעים עמידה של כל מפקחי
המשרד לבט"פ
חד שנתי
היחידה בתנאי ההכשרה
ע"י המשרד לבט"פ
משטרה ,כב"ה -הדרכה
עמידה של כל מפקחי
ללא
חד שנתית
היחידה בתנאי ההכשרה
פנימית
שמירה על מצבת כוח אדם
ללא
בהתאם לצורך
מלאה
בפריסה שנתית

₪ 12,000

גיבוש חברתי וחיזוק
תחושת השייכות לארגון
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תכנית עבודה  -יחידת החילוץ
מטרה

תחום

משימה
הפעלת פקודת "גל ניפוץ" יחידתית

שמירה על כוננות
מבצעית

כוננות חורף
אימון ריענוני כלים לכל אחד מהצוותים
ישיבת מפקדים
אימון אוכלוסייה ,מפקדים וחפ"ק
תרגיל יחידתי באתר הרס

שמירה על
כשירות מבצעית

יחידת
החילוץ

תרגיל עורף לאומי " עמידה איתנה"
קורס וריענון מע"רים
אימון רשות -פקע"ר
כנס מפקדי יחידות סע"ר
פ.ע – ניהול יחידת החילוץ
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אחריות

לו"ז

מנהל יח' האכיפה/
אחת לחציון
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
אחת לשנה
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
דו חודשי
מפקד היחידה
אחת לחודש
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
חציון 1
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
אחת לחציון
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
בהתאם לפקע"ר
מפקד היחידה /קב"ט
העיר
מנהל יח' האכיפה/
חציון 1
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
בהתאם לגרף
מפקד היחידה /קב"ט
האימונים של פקע"ר
העיר
בהתאם לגרף
מנהל יח' האכיפה/
האימונים של פקע"ר
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה

אחת לחודש

תקציב

תב"ר /הערות

מדדי הצלחה

ללא עלות

מענה של  90%מאנשי היחידה

ללא עלות

מוכנות מבצעית לסיוע בפגעי מזג האוויר

הדרכות פנימיות
ללא עלויות
ללא עלות
₪ 6,000

עמידה בלו"ז האימונים
עמידה בלו"ז הפגישות
השתתפות של  90%מבעלי התפקידים
הרלוונטיים

₪ 58,500

השתתפות של  80%מאנשי היחידה

ללא עלות

שילוב היחידה בפעילות העירייה בשע"ח

₪ 10,000

הכשרה וריענון כלל אנשי החידה

ללא עלות

שילוב היחידה בפעילות העירייה בשע"ח

ללא עלות

היכרות ושת"פ של מפקדי היחידה עם
היחידות הנוספות במחוז

מפקד היחדה ,סגן,
קמב"ץ ,לוגיסטיקה
ורכזת כ"א

עמידה בלו"ז

תכנית עבודה  -יחידת החילוץ
מטרה

תחום

השלמת המוכנות מוכנות
המבצעית

תחזוקה שוטפת

₪ 2,000

נוכחות של  70%מאנשי היחידה

חציון 1

₪ 8,775

הכשרת כלל אנשי היחידה

אחת לחציון

הדרכות פנימיות
ללא עלות

הכשרת כלל אנשי היחידה

חציון 2

₪ 35,000

הקמת הצוות והבאתו לכשירות מבצעית

חציון 2

₪ 360,000

הקמת הצוות והבאתו לכשירות מבצעית

חציון 1

₪ 23,500

גיוס ממוקד של בעלי מקצועות הכרחיים

מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה

בפריסה
שנתית

מהנדסים ,אנשי
רפואה ובעלי
מקצוע מתחום
הבניין

איוש כלל התפקידים המקצועיים ביחידה

השלמת הצטיידות ורכש

מנהל יח' האכיפה

טיפול לגנרטורים וכלים מכאניים
בדיקת אמצעי הרמה ומשיכה
רישוי שנתי לנגררים

מנהל יח' האכיפה
מנהל יח' האכיפה
מנהל יח' האכיפה

סדנת חוסן מנטאלי

יחידת
החילוץ

פסח וראש
השנה

הכשרת  25מאנשי היחידה

הרמת כוסית

שיפור המוכנות המבצעית

חד שנתית

₪ 20,000

נוכחות של  70%מאנשי היחידה

לו"ז

תקציב

מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה
מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה
מנהל יחידת האכיפה
מנהל יח' האכיפה/
מפקד היחידה

פעילות לגיבוש חברתי

גיבוש חברתי וחיזוק תחושת
השייכות ליחידה ולארגון

הרחבת המענה המבצעי

משימה

אחריות

תב"ר/
הערות

מדדי הצלחה

הדרכות מקצועיות -הנדסה ,אוכלוסייה,
רפואה
הקמה והכשרה של צוות קדומני וחילוץ
מגובה אורבני ( השלמה ל )100
הצטיידות ורכש ציוד לצוות חילוץ אורבני

קורס איתור נעדרים

בפריסה
שנתית
אחת לשנה
דו שנתי
אחת לשנה

₪ 365,000
₪ 5,000
₪ 8,400
 4,000ש"ח

מוכנות מבצעית מלאה של כלל אנשי
היחידה
טיפול שנתי לכלל הכלים
שתי בדיקות בשנה
רישוי שנתי לכלל הנגררים

167

תכנית עבודה  -מערך החירום
מטרה
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תחום /
מחלקה

כינוס וועדות
מל"ח ופס"ח

חירום

מוכנות מרכזי
הקליטה
הדרכה בבתי הספר

פס"ח
מוס"ח
חירום

תרגיל "עמידה
איתנה"
אימון מידע לציבור

חירום

אימון רשותי

חירום

הדרכת עובדים

חירום

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

שת"פ והכרת תפקידים בחירום

ממונה חירום

במהלך השנה

קידום המוכנות של בתיה"ס
המוגדרים כמרכזי קליטה בחירום

ממונה חירום

רבעון אחרון

פקע"ר

לפי תכנית
שנתית פקע"ר
26.3.19

פקע"ר
פקע"ר

לפי ת .עבודה
פקע"ר
נובמבר 2019

ממונה חירום

במהלך השנה

בתיאום עם מנהלי המכלולים

ממונה חירום

במהלך השנה

יתואם מול בית הספר שיקבע כמתורגל

פקע"ר
ממונה חירום

לפי ת עבודה
פקע"ר
פעמיים בשנה

ממונה חירום

פעמיים בשנה

מקדם
התנדבות

פעם בשנה

ריענון נהלים ,תאומים
עדכונים ,תפקידי
הוועדות.
פגישות מנהלים'
עדכונים וביקורות
הקניית ידע ומיומנויות
להתמודדות בחירום
תרגיל ארצי במתווה
מלחמה

הדרכה בבתי הספר
תרגול תושבים ועובדי עירייה-
מרחבים מוגנים

כלים לעמידה במשימות
בחירום
אימון דו יומי עיוני
ומעשי
הטמעה והגברת
המודעות בחירום

הבנת תהליכים ושת"פ מרכז מידע,
מוקד ,דוברות ,מרכז הפעלה .
תרגול מערך החירום כולל אנשי
השטח
שילוב במערך ההדרכה כל בעלי
תפקידים בחירום עד רמת השטח

תרגיל

פס"ח

תרגול פתיחת מרכז קליטה

הכשרת תלמידים
מתנדבים
כוח אדם בחירום

מוסדות חינוך
חירום

פגישות עבודה

חירום

כנס מתנדבים

מתנדבים

הכשרת תלמידים למשימות
סיוע חילוץ ברע"ד
עדכונים ושיבוצים במערך
מל"ח
תאומים ,ריענון נהלים
וביקורות

הטמעת המוכנות והעקרונות לפתיחת
מרכז קליטה

הקמת יחידות סער בבתי ספר תיכוניים
התאמת מצבת כ'א לתקני
משרד הכלכלה
פגישות עם מנהלי המכלולים ובעלי
תפקידים

שולחן עגול בהשתתפות שתוף פעולה והרחבת מעגל
גופים וארגוני מתנדבים מתנדבים בשע"ח

פקע"ר

הערות
ועדת מל"ח  -פעם ברבעון
ועדת פס"ח  -פעם בשנה
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תכנית עבודה  -מערך החירום
מטרה

תחום /
מחלקה

אחריות

לו"ז

משימה

יעד

פגישות תיאום והחלפת מידע

הגברת השת"פ בחירום

ממונה חירום

רבעון שני

הדרכה ותרגול מנהלים וצוותי
תחנות חלוקה
השלמת פערים

לוגיסטיקה
/תאגיד
מנהל יח'
חירום
מנהל יח'
חירום
פקע"ר

ברבעון
שלישי
במהלך
השנה
במהלך
השנה
יקבע ע"י
פקע"ר
12.3.19

מפעלים חיוניים

חירום

תרגיל

חירום

תרגיל פתיחת תחנת חלוקת מים

שדרוג מרכז ההפעלה

חירום

שדרוג והתאמת אמצעים /עזרים

בניית מחסני חירום

חירום

הכשרה

חירום

בנית מחסנים משודרגים והתאמה
לצרכים
קורס ממונה הג"א

הכשרת נציגים מתקני עירייה

תרגיל ארצי

מוס"ח

תרגול מוסדות חינוך במתווה רע"ד

תרגול הנהלת ביה"ס ותלמידים

קב"טים מוס"ח

אימון

חילוץ

תרגול צוותים במשימות חילוץ

כשירות מבצעית

מפקד היחידה

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

בטחון

השלמת פערים ברבעון הראשון

ממונה חירום

עד 30.3.19

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

אוכלוסייה

השלמת פערים ויישום המלצות

מנהלת
המכלול

עד 30.3.19

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

לוגיסטיקה

.1נוהל והכשרה צוות תא מבצעים
.2הכשרה לקבוצת תכנון
 .3הטמעת מערכת דווחים "שועל"
.4השלמת עזרים במרכז ההפעלה
..5אחידות בטפסים דווח והערכת מצב
.6נוהל הפעלה וחבירה מול מס רכוש
.1הכנת פק"ל סדר פעולות בחירום
.2תכנית להקמת מרכז משפחות
.3נוהל הפעלת מפקדה עורפית
.4נוהל קשרי עבודה רשויות שכנות
.1תכנון מערך היסעים לתלמידים
.2השלמת שיבוצים והגדרת תפקידים
.3השלמת הצטיידות בגנראטורים
.4תרגוול עובדי שטח

בתיאום עם
פקע"ר

השלמת פערים ויישום
המלצות

מנהל המכלול

עד 30.3.19

ריכוז ציוד חירום במקום מרכזי

הערות
בשילוב רכז חירום לוגיסטיקה

28

169

תכנית עבודה  -מערך החירום
מטרה
יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

תחום /
מחלקה
חינוך

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

פס"ח

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

הנדסה

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

סביבה

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

מידע לציבור

יישום המלצות מסיכום
אימון דו יומי יולי 2018

מש"א

משימה
.1השלמה ומיפוי נתונים מעונות עד גיל שלוש כולל
מסגרות פרטיות
.2מענה לתלמידי חינוך המיוחד הלומדים מחוץ לעיר
.3הכשרת עובדים נוספים לעיבוי מערך החירום
.1עדכון רשימות ונהלים בתיקי החירום
.2הכנת עותק מתיק נתונים לסגן מערך פס"ח

יעד

אחריות

לו"ז

השלמת פערים ויישום
המלצות

מנהלת המכלול

השלמת פערים ויישום
המלצות

מנהל המכלול

עד 30.3.19

.1הכנת עזרים קשיחים תצ"א ,מפות רחובות ותשתיות השלמת פערים ויישום
המלצות
.2הכנת נוהל הפעלת מתנדבים
.3תגבור גנראטורים לתאגיד מי רעננה
.4פגישות עבודה עם התאגיד אחת לרבעון.
.1השלמת מחסור באמצעים בתחום הווטרינריה
השלמת פערים ויישום
.2מינוי איש קשר בשטח למתן מענה לתרחישים .מול המלצות
הווטרינר
השלמת פערים ויישום
.1השלמת פערים בכוח אדם ומינוי
המלצות
.2השלמת הודעות נצורות בשפות שונות
.3תרגול זרימת מידע ושימוש בעזרים מול המוקד
/מרכז מידע
השלמת פערים ויישום
.1הכנת נוהל העברת דווח מצבת כוח אדם
.2תרגול מול המכלולים פעמיים בשנה העברת נתונים המלצות
ודו"ח כ"א
.3מינוי רכז מתנדבים בכל מכלול
.4הכשרת מגויסיי חוץ באמצעות משרד הכלכלה

מנהל המכלול

עד 30.3.19

מנהל המכלול

עד 30.3.19

מנהלת המכלול

עד 30.3.19

מנהלת המכלול

עד 30.3.19

הערות

עד 30.3.19

29
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תכנית עבודה  -יחידת חירום
מטרה

תחום /
מחלקה

מוכנות
לחירום וניהול
בעתות חירום

חירום

לו"ז

תקציב

משימה

יעד

אחריות

שמירת כשירותם
ותחזוקתם השוטפת של
המקלטים והמרחבים
המוגנים וסביבתם

כשירות מלאה של כל המקלטים והממ"דים העירוניים.
תחזוקה שוטפת  47 :מקלטים ציבוריים 73 ,בתי ספר,
105בגנ"י  49 ,במוסדות עירייה .לרבות טיפול בדרכי
הגישה לתקינות וללא מכשולים .ניהול תיקי מקלט
ונאמני מקלט.

מנהל יחידת
החירום

כל
השנה

ביקורת של כל
המקלטים /מרחבים
מוגנים העירוניים

ביצוע ביקורת שנתית לכל אחד המקלטים /מרחבים
מוגנים העירוניים .מילוי דוח ביקורת לכל מקלט .ליקויים מנהל יחידת
החירום
דחופים (חשמל ובטיחות) יתוקנו עד ליום המחרת.
ליקויים לא דחופים יתוקנו תוך שבועיים.

כל שנה

ביקורת במקלטים
פרטיים ע"ב חוק עזר
עירוני

ביצוע  400בדיקות במקלטים פרטיים בשנת .2019
מנהל יחידת
הוצאת דו"ח ביקורת לוועד הבית לתיקון הליקויים וביצוע
החירום
ביקורת חוזרת תוך  45יום.

כל
השנה

פיקוח במקלט דו תכליתי
על הימצאות פריטים
בכמות מותרת

יכולת פינוי מקלט דו תכליתי בעת חירום תוך  4שעות

מנהל יחידת
החירום

ינואר

---

השכרת מקלטים
דו תכליתיים

ניהול חוזים של שוכרי המקלטים אחת לשנה

מנהל יחידת
החירום

ינואר

49,000
הכנסה
משוערת

47,800

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
דו"חות ביצוע ,בקרה על
התחזוקה שוטפת עד למצב
של כשירות מלאה.

דו"חות ביצוע ,מעקב אחר
טיפול ליקויים .בפילוח לפי
חומרת הליקויים.

---

העמקת הקשר עם התושב
תוך דגש על מעורבות
אחריות הדיירים על אחזקת
המקלטים המשותפים.
תרגול ,ביקורות ,.התחייבות
חוזית.

הגדלת הכנסות.
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תכנית עבודה  -יחידת חירום
מטרה

מוכנות
לחירום וניהול
בעתות חירום

172

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

החלפת ציוד חירום בלאי

החלפת תיקי עזרה ראשונה  +פנסים
במקלטים במוסדות העייריה

מנהל יחידת
החירום

פברואר

14,000

תקשורת במקלטים ציבוריים

התקנת תשתיות טלפון  TV +במקלטים
ציבוריים

תב"ר /
הערות

מדדי
הצלחה

מותנה
באישור
תקציב פיתוח

100%

מנהל יחידת
החירום

כל השנה

מותנה
באישור
תקציב פיתוח

100%

תקשורת במוסדות חינוך

מנהל יחידת
התקנת תשתיות  -TVעידן פלוס
החירום
למקלטים/מרחבים מוגנים במוסדות החינוך

כל השנה

מותנה
באישור
תקציב פיתוח

100%

שדרוג מקלטים ציבוריים

התקנת מזגנים במקלטים ציבוריים

מנהל יחידת
החירום

ינואר -
אפריל

מותנה
באישור
תקציב פיתוח

עמידה בתחרות ארצית
מקלטים ציבוריים במסגרת
"ארץ ישראל יפה"

התמודדות בתחרות "רשויות בתחום
אחזקת מקלטים ציבוריים בישראל יפה"

מנהל יחידת
החירום

אוגוסט

תחזוקה שוטפת,
שדרוג ושמירה על
כשירות.

פעילות הפגה לצוות אחזקה,
פיקוח ובקרת מקלטים

יומיים של פעילות הפגה לצוות אחזקה,
פיקוח ובקרת מקלטים

מנהל יחידת
החירום

מאי/יוני

תחושת שייכות וחיזוק
הקשר עם העובדים

חירום

100%

תכנית עבודה  -מחסני חירום
מטרה

מוכנות לחרום וניהול
בעתות חירום.

תחום /
מחלקה

אגף בטחון /
מחסני חירום.

משימה

אחריות

יעד

לו"ז

ביצוע ספירת מלאי .

 100%התאמה בספירת מלאי בין
הרשום לקיים בפועל .התאמה בין
הנדרש בתקן לבין הקיים במלאי.ביצוע
ספירת מלאי אחת לשנה לפחות .

ינואר -
אפריל

ביקורת פיקוד העורף  /רחל

ציון מרבי בביקורות חצי שנתי .

ינואר

משרד הפנים

ביקורת מחסן משרד הפנים

ינואר

טיפול בגנרטורים

טיפול שנתי .החלפת שמנים ,פילטרים,
מסנן אוויר ,הנעת הגנרטור פעם
בשבוע .בדיקה תלת שנתי

אחזקת מחסני חרום

המחסנים יתוחזק  ,יאובטח ויצויד בפני
גניבה  ,פריצה ,שריפה ,נזקי מים
,וחדירת מכרסמים וזוחלים מזיקים
אחרים .וכן בדיקת נזילות בימי גשמים.
ניקוש עשבים ניקיון החצר.

יואר -
דצמבר

ניקוז מי הגשמים בקרבת
המחסנים

מניעת חדירת מי גשמים למחסני
החרום  .התקנת בור ספיגה וסלילת
אספלט חדש עם שיפועים מתאימים.

ינואר -
דצמבר

מנהל מדור
מחסני חרום
.

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי
הצלחה

15.000

ינואר .אפריל
יולי
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תכנית עבודה  -היחידה הטכנולוגית
מטרה

174

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

הטמעת מערכות
טכנולוגיות
מתקדמות ברחבי
העיר

היחידה
הטכנולוגית

התקנה והטמעת מערכת שו"ב
במוקד העירוני ,התקנת
מצלמות וסנסורים ברחבי העיר.

רכישת מערכת שו"ב כללית
וביצוע ניטור ובקרה של תוכנות
שליטה מקומיות ליצירת
פלטפורמה אחידה .התקנת כ-
 100מצלמות אבטחה ב 27
אתרים ברחבי העיר ובמוסדות
העירייה ,התקנת 12סנסורים
אלחוטיים לניטור פרמטרים שונים
מיחידות קצה ו –  5מערכות
מקלטים.

מנהל
היחידה

2019

₪ 11,000,000

עמידות מערכת
קשר לשגרה
וחרום

היחידה
הטכנולוגית

הפעלה ובקרה על קבלן אחזקת
מערכת קשר אלחוטית עירונית

אחזקה שוטפת ותיקון תקלות
בתחנות ממסר מערכת הקשר
העירונית ,מכשירים ואביזרים
למשתמשי הקצה ,והטמעת
תוכנת שליטה והקלטה במוקד
העירוני החדש

מנהל
היחידה

2019

₪ 60,000

מניעת תקלות וכיסוי
תקשורת/קשר מלא
ברחבי העיר

שדרוג תחנת
ממסר אלחוטית
למערכות אזעקה
ומצוקה

היחידה
הטכנולוגית

שדרוג מערכת כללי ואביזרי
בקרה במוקד העירוני

שדרוג תחנת ממסר אלחוטית
למערכות אזעקה ומצוקה ,רכישת
מפענחת אלחוטית מתקדמת
ושדרוג תחנת ממסר אלחוטית

מנהל
היחידה

2019

₪ 100,000

צמצום תקלות תקשורת
ואי קבלת קריאות
מיחידות הקצה במוסדות
העירייה

מיגון מירבי
למוסדות העירייה
ע"י מערכות
אלקטרוניות

היחידה
הטכנולוגית

הפעלה ובקרה על קבלני אחזקה
למערכות אזעקה ומצוקה,
כריזת חירום וצלצולים ומערכות
בקרת שערים בגנ"י לפי זמני
טיפול מוגדרים מראש ,ביצוע
טיפול מונע במערכות

וידוא תקינות כ 300-מערכות
אזעקה ומצוקה ,כ 200-מערכות
לגילוי וכיבוי אש ,כ 50-מערכות
לכריזת חרום וצלצולים וכ100-
מערכות בקרה אלקטרונית
לשערים בגנ"י

מנהל
היחידה

2019

₪ 200,000

הפחתה ב 30%-מכמות
התקלות משנה קודמת

פרויקט "עיר
חכמה"

הגדרת ספק זוכה במכרז
ותחילת הטמעת
המערכות השונות

תכנית עבודה  -היחידה הטכנולוגית
מטרה

אחריות

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

לו"ז

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

2019

₪ 600,000

מכרז חדש

הפחתה בכ 50%-מכמות
התקלות ,העברת אישורי
תקינות ל 30-מנהלי
מתקנים לצורך הגשה
לשירותי הכבאות

שמירה על
בטיחות אש
במוסדות
העירייה

היחידה
הטכנולוגית

הפעלת קבלני אחזקה למערכות
גילוי וכיבוי אש ,ספרינקלרים,
חלונות לשחרור עשן ע"פ סוג
המערכת המותקנת

אחזקה שוטפת ותיקון תקלות על
בסיס פניות מוקד .ביצוע ביקורת
שנתיות ווידוא המשך עמידה בתקן
העדכני ביותר

מנהל
היחידה

₪ 60,000

שמירה על
בטיחות אש
במוסדות
העירייה

היחידה
הטכנולוגית

הפעלת קבלן אחזקה לציוד
כיבוי אש מטלטל

אחזקה שוטפת ,תיקון תקלות
וביצוע ביקורות שנתיות

מנהל
היחידה

2019

מוכנות מוסדות
העירייה לשע"ח

היחידה
הטכנולוגית

הפעלת קבלן אחזקה למערכות
כריזת חירום וצלצולים

אחזקה שוטפת ,תיקון תקלות
וביצוע ביקורת שנתיות .שדרוג
מערכות לפי תקן עדכני ע"פ סדר
עדיפות בהנחיית קב"ט מוסדות
חינוך.

מנהל
היחידה

2019

₪ 300,000

שמירה על קשר
רציף עם
מאבטחי בתי
הספר

היחידה
הטכנולוגית

הפעלת קבלן אחזקה למערכת
התקשורת בעמדות המאבטחים
בבתי ספר

אחזקה שוטפת ותיקון תקלות

מנהל
היחידה

2019

₪ 15,000

הפחתה בכ 50%-מכמות
התקלות ,העברת אישורי
תקינות ל 30-מנהלי
מתקנים לצורך הגשה
לשירותי הכבאות
שדרוג
מערכות
לפי תקציב

הפחתה בכ 50%-מכמות
התקלות ,העברת אישורי
תקינות ל 20-מנהלי
מתקנים לצורך הגשה
לשירותי הכבאות
הפחתה ב 90%-מכמות
תקלות תקשורת
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מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

שת"פ חירום

חירום

הקמת מפקדת נפה

תכנון

ג'

ניהול אירועים /
אירועי חירום

ביטחון

חפ"ק עירוני

תכנון והקמה

א'-ג'

100,000

ניהול החירום העירוני

חירום

מרכז הפעלה

השלמת פערים טכנולוגיים

ב'

תב"ר שו"ב

ניהול ושליטה

מוקד עירוני

מוקד עירוני

אישור תכנון  +הקמה

א'-ב'

1.2

ניהול ושליטה

ביטחון

הטמעת עיר חכמה –
בטוחה

הטמעת מערכות

ב'-ד'

שו"ב כללי

חירום

מיני שועל

התקנת מיני שועל בתיאום
פקע"ר

ג'

הטמעה

שירות לתושב

מוקד

קיום סקר שביעות רצון
חיצוני למוקד

עמידה בסקר אחד ליום לפחות

קב"ט  /מחשוב

רבעון ב'

 100%מהיעד

שיפור המוכנות
לחרום

חרום

הקמת מרכז חרום

הקמת מחסני חרום חדשים
במקום הקיימים והשלמת פערי
ציוד  ,תחנת כיבוי  ,מד"א
ומשטרה

קב"ט  /לשכה
משפטית

לא ידוע

שיפור השירות
לתושב

מידע

קיום מפגש שיתוף ציבור
בתחום הביטחון

קיום מפגש אחד בשנה זו

קב"ט

יוני

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

3.3

תקציב פקע"ר

סיום בינואר

חלקי -
משרד
הפנים

1.5

השלמת תכנון הפרויקט
עד תום השנה

אין צורך

אין צורך

קיום המפגש

ספורט
177

רשות הספורט
תכנית עבודה – 2019
א .יעוד רשות הספורט:
קידום הספורט העממי והתחרותי במגוון של פעילויות ושילוב קהלי יעד שונים תוך הבטחת תנאים איכותיים ומתקני ספורט נאותים ובטוחים.
ב .מטרות רשות הספורט:
 .1הנחלת הספורט העממי בקרב תושבי העיר.
 .2קידום תשתיות לספורט התחרותי.
 .3עידוד וחיזוק תושבי העיר לביצוע פעילויות ספורט עממיות ותחרותיות – מירב תושבים מהעיר (חיזוק מינימאלי מבחוץ).
 .4גיוון פעילויות הספורט העממיות בהתאמה לדרישות וציפיות התושבים.
 .5חתירה להישגים ברמה מקומית ,מחוזית ,ארצית ובינלאומית בענפי הספורט השונים.
 .6הידוק הקשר בין החינוך לספורט במסגרת בתי הספר ובזיקה שבין המאמנים והתלמידים.
 .7קידום מאמנים וספורטאים בתחרויות והשתלמויות בארץ ובחו"ל.
 .8מיגור האלימות בקרב בני נוער באמצעות הספורט.
 .9קידומה של רעננה כעיר ספורט במפה הארצית.
" .10אקדמיה לספורט" איתור שחקנים מצטיינים בגיל הצעיר.

ג .יעדים רשות הספורט:
 .1הפיכת רשות הספורט לרפרנט המקצועי העירוני לכל פעילויות הספורט ברעננה.
 .2שיווק ומיתוג קריית ספורט באזור המערבי של העיר.
 .3טיפול בנושא רישוי עסקים למתקני הספורט בעיר.
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 .4תכנון מתקני הספורט בעיר – בשיתוף אדריכל העיר.
 .5שיפוץ רחב ושידרוג אולמות הספורט בעיר.
 .6תכנון הקמת אולמות ספורט נוספים בעיר  :תל"י ,נווה זמר.
 .7הקמת מגרש דשא סינטטי רב תכליתי חדש (בייסבול ,כדורגל).
 .8הסדרה בנושא העסקת מדריכים.
פיתוח הון אנושי
 .1משוב והערכה למנהלים ברשות הספורט במהלך חודש יוני .2019
 .2השתלמויות משותפות לכלל עובדי רשות הספורט בשיתוף מח' פיתוח והדרכה:
מפגש מנהלים ,מפגש עובדי תחזוקה ומזכירות ומפגש סיכום משותף.
 .3גיבוש עובדי רשות הספורט וחיזוק הזדהותם עם מקום עבודתם ,עם רשות הספורט ועם העירייה.
 .4קידום מקצועי של כלל עובדי רשות הספורט לפי נושאים באמצעות :השתלמויות ,מפגשי עבודה,
סיורים לימודיים ועוד.
 .5מתן כלים למאמנים והמדריכים להתמודדות עם תלמידים ,עם ההורים ,עם ניצחונות והפסדים.
 .6פתיחת קורס מדריכים בספורט לשחקני מחלקות הנוער כעתודת מאמני העתיד של המחלקות.
 .7יום ספורט לעובדים.
חידושים וטכנולוגיות
 .1מגרש חכם :התקנת מצלמות שידור באולמות ומתקני ספורט בשיתוף ערוץ הספורט.
 .2פיתוח מערכת לניהול לוחות זמנים באולמות הספורט ושיתוף קהילתי-חברתי.
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עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -
רשות הספורט
מטרה

מחלקה /
תחום
רשות
הספורט

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

עמידה בתקציב

תקציב כללי

אלה ביאר

תאריך
התחלה

גבוהה מאד

כללי
הפיכת רשות הספורט לרפרנט
המקצועי העירוני לכל פעילויות
הספורט ברעננה
תאורה מגרש הדשא הסינטטי
בלב הפארק

גבוהה מאד

אלה ביאר
1/2019

הקמת מגרש דשא סינטטי רב
תכליתי חדש

במהלך 2019

רישוי עסקים למתקני הספורט בעיר
תכנון אולם ספורט נווה זמר

אלה ביאר
בשיתוף אדריכל
העיר

1/3/19

אלה ביאר

שיפוץ ושדרוג אולמות ספורט
משוב והערכה
למנהלי רשות הספורט

אלה ביאר

השתלמויות לעובדים ,ימי גיבוש
לכלל עובדי רשות הספורט

אלה ביאר
ומח' הדרכה

טיול אגפי

אלה ביאר

1
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תאריך
סיום

סדר
עדיפויות

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

1/6/19

1/8/19

 160אלף
מתוך  640אלף

₪ 160,000

גבוהה

 6.3מיליון ₪

תב"ר יעודי

גבוהה
ביותר

כ – ₪ 250,000

₪ 250,000

במהלך 2019

גבוהה מאד

במהלך השנה

דחוף

כ – ₪ 1,000,000

15/6/19
במהלך השנה
10/2019

גבוהה
גבוהה

תב"ר +טוטו

עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט

מטרה
הנחלת
הספורט
העממי
בקרב
תושבי
העיר

מחלקה
 /תחום
ספורט
עממי
ותחרותי

משימה
ספורט עממי
הגדלת אחוז המשתתפים בכל אחת מהפעילויות

אחראי לביצוע

יעד מתוכנן

ציון דהן

 5%הגדלה במספר
המשתתפים

אלה ביאר

קיום מרוצי לילה בשטחי העיר
גימנסטרדת רעננה

הגדלה ל 1,000 -
ספורטאים ואורחים
כ –  15,000משתתפים

פעילות שוטפת באולמות ספורט

כ 200 -חוגים .גידול ב -
 5%בכמות המשתתפים
מגילאים שונים
 2-3אירועים בענפים
שונים
בהשתתפות כ15 -
קבוצות

מרוץ רעננה

לילות ספורט קיץ
הרחבת הבאבאליגה

תאריך
התחלה

כל השנה

גבוהה

במהלך השנה

בינונית

ציון דהן

2/2019

אלה ביאר
ציון דהן
ציון דהן

12/18

ציון דהן
אלה ביאר
אלה טרופ

תאריך
סיום

סדר
עדיפויות

₪ 5,000

----------

₪ 30,000
8/3/19

כל השנה
7/2019

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

8/2019

1/2019

גבוהה

₪ 350,000

גבוהה
גבוהה

₪ 3,000

גבוהה

ספורט תחרותי
הגדלת אחוז המשתתפים בליגות ילדים ונוער

הגדלה ב – 5%

אלה ביאר

כל השנה

גבוהה

הגדלת מספר המשתתפים בפעילות האתלטיקה

הגדלה ב – 5%

אלה ביאר
ציון דהן
אלה ביאר

כל השנה

גבוהה

כל השנה

גבוהה

איזון תקציבי מקסימלי של מחלקות הנוער השונות
חיבור הקבוצות הבכירות של מחלקות הנוער
לגופים שונים בקהילה
מתן כלים למאמנים להתמודדות בעבודתם מול
הילדים ,ההורים ,כישלונות והצלחות
קידום  4-5שחקני נוער לקבוצות הבוגרות

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין
אלה ביאר
מנהלי המח'
אלה ביאר

טקס ספורטאים מצטיינים

אלה ביאר

במהלך השנה

גבוהה

בסוף שנת הפעילות

גבוהה

₪ 120,000

2
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עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט
מטרה
קידום
אולמות
ומתקני
ספורט

מחלקה /
תחום
אולמות
ומתקני
ספורט

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפויות

הקמת אולם ספורט בבית ספר
תל"י בשיתוף אגף ההנדסה

אלה ביאר
הנדסה

במהלך 2019

גבוהה

תכנון אולם הספורט בשכונת
נווה זמר בשיתוף אגף ההנדסה

אלה ביאר
הנדסה

במהלך 2019

גבוהה

טיפול ברישיון עסק לאולמות
ומתקני הספורט על פי חוק

אלה ביאר +
מנהלי האולמות

3/2019

הכשרת צוותי אולמות הספורט
בנשואי בטיחותיים ,מקצועיים
ועוד
הגשת תכניות לגופים
הממשלתיים השונים

אלה ביאר
מח' הדרכה
מח' ביטחון
אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

במהלך 2019

קבלת הקצבות להקמה /שיפוץ /שדרוג
מתקני הספורט

8/2019

גבוהה
ביותר

תקציב
מתוכנן -
2019

הערות
אושרה הקצבה על סך
₪ 1,946,000
אושרה הקצבה על סך
₪ 2,262,160

₪ 250,000

תב"ר

במהלך 2019

תכניות שנת : 2015
קרן וינר לקהילה
מגרש כדורגל לב הפארק
שדרוג תאורה האצטדיון
במרכז הטניס

בוצעו התקנות של מתקני כושר ב – 8
בתי"ס בעיר  +גינת משה דיין +מגרשי
כדורגל +מגרשי פטאנק.
בגין דשא סינטטי
טופל ועמד על פי לוח הזמנים

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

שולם
₪ 465,000

לזכות העירייה
₪ 300,000

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

שולם
₪ 1,850,000

לזכות העירייה
₪ 400,000

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

שולם
₪ 185,000

התקבל התשלום בסך
₪ 135,000

תכניות שנת : 2016
שדרוג ושיפוץ אולם ספורט
השרון

הוגשה כל הניירת על פי הנוהל .ממתינים
לאישור לתשלום

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

שולם
₪ 1,400,000

לזכות העירייה סכום
של ₪ 400,000

שנת  2017בקשות :
שדרוג תאורה מגרש כדורגל
סינטטי

הוגשה כל הניירת על פי הנוהל .ממתינים
לאישור לתשלום

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

חדר כושר חדש בבריכה

הוגשה כל הניירת על פי הנוהל .ממתינים
לאישור לתשלום

אלה ביאר
מאיר ברנשטיין

3
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ממתינים
לדרישת
התשלום
שולם
₪ 517,000

לזכות העירייה
₪ 300,000
לזכות העירייה
₪ 180,000

עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט

מחלקה /
מטרה
תחום
קריית הספורט
המרכז
לשחייה
וספורט

יעד מתוכנן

משימה

תאריך
סיום

תקציב המרכז לשחייה וספורט

עמידה ביעדי התקציב

אסף שדה

1/2019

12/2019

גבוה

הגדלת מספר המנויים השנתיים
והפעילים
טיפוח ההון האנושי

הגדלה ב – 5%

אסף שדה

1/2019

12/2019

גבוה

במהלך השנה

טיפוח השירות לקהל הלקוחות
וללקוחות פנים ארגוניים
הגדלת מספר תלמידי בי"ס לשחייה
הגדלת הכנסות

הנחלת מודעות לשירות
בקרב העובדים
הגדלה ב – 5%

אלה ביאר
אסף שדה
אסף שדה

1/2019

12/2019

גבוה

אסף שדה

1/2019

12/2019

הגדלה ב – 10%

אסף שדה

1/2019

12/2019

קיבולת
מקסימאלית
בחודשי הקיץ
איזון תקציבי

אסף שדה

1/2019

12/2019

עד גילאי 14-15

המשך פעילות הסקציה תחרותית

מרכז
קהילתי לב
הפארק

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

סדר
עדיפויות

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

₪ 8,000,000

גבוה

5/2019

גבוה

אירוע טריאתלון

הגדלת מספר המשתתפים

אסף שדה

גבוה

מכירת מנויים משולבים עם חדר כושר
בריכת שחייה וטניס
מגוון רחב יותר של חוגים לרבות
אומנות ,העשרה וספורט
קידום נושא האומנות והפיסול כמוטיב
משמעותי
ריקודי עם – פעמיים בשבוע

הגדלה ב – 5%

סרג'יו איסוס

כל השנה

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה

בתחום האומנות

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה

 1,500רוקדים בחודש

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה

אירוח אירועים מקומיים ,אזוריים
ולאומיים
קיום כנסים ,הרצאות וקורסים
עירוניים בפרט ומגורמי חוץ
הקטנת הוצאות

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה

ב 5%

סרג'יו איסוס

כל השנה

גבוה מאד

₪ 8,000,000
אין שטח מים
פנוי
₪ 15,000

4
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עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט

מחלקה /
מטרה
תחום
קריית הספורט
מרכז
הטניס

משימה

יעד מתוכנן

תקציב מרכז הטניס

עמידה ביעדי התקציב

שי פוני

קידום שיתופי פעולה עם מסגרות
החינוך בעיר
הגדלת מספר המנויים המשולבים
המשולבים עם חדר כושר ו/או בריכה
הרחבת מסגרת הפעילות של הטניס
התחרותי
הגדלת מספר משתתפים במחנה הטניס
בקיץ
הגדלת מספר הנשים העוסקות בענף

בדגש על גני ילדים ובתי
ספר יסודיים
הגדלה ב – 5%

שי פוני

184

שיווק המועדון באמצעות מתקן
"המיני סקווש"
שיווק "סקווש לעסקים" לעובדי
ארגונים וגופים מסחריים /ממשלתיים
בשת"פ עם מנהלת העסקים
שיווק "סקווש – הולדת" תוך שימת
דגש על פרסום באמצעות
" פייסבוק ממומן"
הגדלת מכירת שטחי פרסום במגרשי
הסקווש
אירוח פרוייקט "סקווש – בונד"

תאריך
התחלה

12/2019

1/2019

1/2019

שי פוני

1/2019

12/2019

שי פוני

1/2019

12/2019

הגדלה ב – 5%

שי פוני

1/6/2019

15/8/2019

הגדלת המספר ב – 5%

שי פוני

1/2019

12/2019

העשרת מאמנים על ידי השתלמויות
בארץ ובחו"ל
מרכז
הסקווש

אחראי לביצוע

תאריך
סיום

אלה ביאר
אסף שדה
שי פוני
תומר גורסקי

כל השנה

תומר גורסקי

כל השנה

תומר גורסקי

כל השנה

הגדלה ב 5%

תומר גורסקי

כל השנה

המשך שת"פ לטובת
אירוח ילדים ערביים
מטירה בשילוב עם ילדים
מרעננה

תומר גורסקי

הצבתו במתקני העירייה,
בתי"ס ,מנהלת עסקים

5

במהלך השנה

1/9/19

31/12/19

סדר
עדיפויות

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט

מטרה
קידום
הספורט
התחרותי

מחלקה /
תחום
היכל
הספורט
העירוני

משימה

יעד מתוכנן

משחקי בית ליגה לאומית בכדורסל
גברים ונוער

משה פטלוק

קיום אירועים ופעילויות חינוכיות –
חווייתיות

משה פטלוק

כל השנה

גבוהה מאד

משה פטלוק

במהלך השנה

גבוהה מאד

במהלך השנה

גבוהה מאד

במהלך השנה

גבוהה מאד

איגוד הג'ודו – אירוח תחרויות הג'ודו

טאקוונדו – אירוח אליפות טאקוונדו
מהארץ ומחו"ל

בהשתתפות כ – 300
ספורטאים

משה פטלוק

טורניר אלקטרה קט רגל ה – 6

בהשתתפות  8קבוצות של
חברת אלקטרה

משה פטלוק

איגוד הכדורסל

קיום אימונים בהיכל
לנבחרות שונות

משה פטלוק

השכרת ההיכל לאירועים ארציים
שונים על פי דרישה
קידום
ספורט
בית ספרי

משה פטלוק

כל השנה

גבוהה מאד

קיום כ –  20תחרויות
בקטגוריות שונות +גמר
אליפות ישראל בוגרים
ובוגרות
קיום כ –  17תחרויות
בקטגוריות שונות

איגוד הטניס שולחן בישראל – אירוח
תחרויות הטניס שולחן בישראל

מדור
ספורט
בתי הספר

אחראי לביצוע

פעילות בבי"ס יסודיים

תאריך
תאריך
סיום
התחלה
כל השנה

סדר
עדיפויות
גבוהה מאד

משה פטלוק

12/6/19

31/8/19

כל השנה

גבוהה מאד
גבוהה מאד

הפעלת פרוייקט זוזו בבית
הספר שקד לכיתות ד'-ו'

רינת ורדי

1/9/19

30/6/20

גבוהה מאד

הפעלת פרוייקט זוזו בבית
הספר מגד לכיתות א' – ב'

רינת ורדי

1/9/19

30/6/20

גבוהה מאד

אקדמיה לספורט בבית
הספר שקד משתתפים 28
ילדים
פרוייקט שחייה לכיתות ד'

רינת ורדי

1/9/19

30/6/20

גבוהה מאד

רינת ורדי

1/1/19

30/6/19

גבוהה

פעילות יזומה לשכבות ד'-
ו' לבנות ובנים  ,טורניר
מחניים ,טורניר קט-רגל,
הפנינגקט-עף ותחרות
אתלטיקה .

רינת ורדי
הדר מוסט

במהלך השנה

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

גבוהה

6
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עיריית רעננה
תוכנית עבודה לשנת 2019 -

רשות הספורט

מטרה

מחלקה /
תחום
מדור
ספורט
בתי הספר

פעילות בבי"ס יסודיים

פרויקטים
בשיתוף פעולה
עם גורמי חוץ

פרוייקטים
מיוחדים

אולימפיאדת הילדים
פרוייקט ארצי

קידום
אירועים
קייטנות ובית
הספר לכדורגל

אירועים
קייטנות
ספורט
ובית הספר
לכדורגל

קידום
ספורט
בית ספרי

אחראי
לביצוע
רינת ורדי

תאריך
התחלה
1/9/19

תאריך
סיום
30/6/20

רינת ורדי

1/1/19

8/3/19

גל אקשטיין

5/2019

בהשתתפות  500שחקניות מכל הארץ

גל אקשטיין

12/2019

בשיתוף פעולה עם גורמים פנימיים וגורמי
חיצוניים  ,כ 10,000 -משתתפים

אלה טרופ

19/3/19

ליגת כדורגל לאבות בשיתוף הנהגת ההורים
היישובית  16 ,קבוצות ,כ  200-משתתפים

אלה טרופ

1/12/18

אלה טרופ

במהלך השנה

הפעלת קייטנות ,מפעלי
קיץ

הפעלת הקייטנות בחופשות החגים ובחופש
הגדול

אלה טרופ

במהלך השנה

בתי הספר של החופש
הגדול

 2,500ילדים

אלה טרופ

משימה

טורניר ספורטירשת
ארצי לנערות בשיתוף
מינהל הספורט
הפקת עדלאידע
באבאליגה

יעד מתוכנן
הגדלת מספר הילדים ב 5%-בבתי הספר
לספורט תחרותי בבתי התלמיד
מרוץ רעננה – מרוץ עממי
ילדים  ,הורים ומורים
כ –  5,000משתתפים
כ –  6,000משתתפים מכל הארץ200 ,
ספורטאים צעירים מרעננה

ארגון תחרויות
ואליפויות לכל המשפחה

7
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20/4/18

30/6/19

31/8/18

סדר
עדיפויות

תקציב
מתוכנן 2019-

תב"ר/
הערות

מנהל קהילה
187

חזון וייעוד
• מתן מענה רחב ככל האפשר למבוגרים ללמידה לאורך כל החיים
• מתן מענה תרבותי וחברתי לאוכלוסיה הדתית בעיר

• חשיפת הציבור הרחב למורשת ישראל
• חשיפת הציבור הרחב לאירועים במעגל השנה
• קידום הבריאות בעיר.

• הפיכתה של רעננה לעיר מתנדבת לכל,
• שיפור איכות החיים בעיר על ידי הגדלת האכפתיות והמעורבות הפעילה של התושבים
בנעשה סביבם ועידודם לפעול למען קהילתם.

• העמקת המעורבות החברתית והאזרחית של העיר ולקידום העמותות הפועלות בעיר,
תוך עידוד שיתופי פעולה,
• איגום משאבים ויצירת קהילת מתנדבים למען קהילה וחברה טובה יותר.
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ייעוד האגף ומטרותיו בשנת 2019

ייעוד כללי :
•

מתן מענה מקצועי איכותי ומגוון בתחום ההשכלה וההעשרה לתושבי העיר הבוגרים

•

מתן מענה תרבותי וחברתי לאוכלוסייה הדתית בעיר על כל גווניה

•

חשיפת הציבור הרחב למורשת ישראל

•

קידום בריאות בעיר

•

הפיכתה של רעננה לעיר מתנדבת לכל,
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מינהל קהילה

מטרות על ל2019 -

שמירה על איכות גבוהה של השירות ללקוח
טיפוח המשאב האנושי

המכללה העירונית

הקמת מרכז מידע עירוני ללמידה והשכלה
שימור והעמקת תחומי הלמידה במכללה העירוני תוך התמקדות בחוזקות המכללה
ובתחומים הייחודיים שלה ברעננה והסביבה
הקמת מרכז עירוני להורות ומשפחה

תרבות יהודית

פיתוח והפקת תכניות מותאמות לציבור התורני
מתן במה לאמנים דתיים מתחילים בעיר ובסביבה
פיתוח קורסים למחול לבנות ונשים חרדיות
מיסוד מרכז של גשר בין קהילות
הפקת חגיגת הכליזמרים על שם צבי קניג ז"ל

התנדבות

שיפור איכות החיים בעיר על ידי הגדלת האכפתיות והמעורבות הפעילה של התושבים בנעשה סביבם ועידודם לפעול למען קהילתם.
העמקת המעורבות החברתית והאזרחית של העיר ולקידום העמותות הפועלות בעיר ,תוך עידוד שיתופי פעולה,
איגום משאבים ויצירת קהילת מתנדבים למען קהילה וחברה טובה יותר.

קידום בריאות בקהילה

הפקת אלטרנטבעית  -חודש בריאות טבעית ברעננה
הגדלת שיתופי הפעולה עם מינהל החינוך ,סל תרבות ואיכות הסביבה.
הפקת דף מידע אינטרנטי על חידושים ונושאים אקטואליים בתחום הבריאות הקונבנציונלית והטבעית.
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מנהל קהילה – תוכנית עבודה 2019
מטרה
שמירה על איכות
גבוהה של השירות
ללקוח

תחום /
מחלקה

משימה

מינהל קהילה

רישום ורכישה
דרך הסמרטיקט
ופיתוח אפשרות
משוב דרך
הסמרטיקט

מכללה עירונית

הנגשת המכללה

יעד  -מדיד
עד סוף  2019פיתוח אפשרות
למשובים בסמרטיקט

אחריות
מנהל
המחלקה
צוות
מיחשוב

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

כל השנה

מדדי הצלחה
•  90%מהרכישות
והרישומים

טיפוח המשאב
האנושי

מינהל קהילה

העצמת צוות
המינהל

 3סדנאות גיבוש והעצמה בשנה
ישיבת ראש חודש חגיגית
ציון ימי הולדת ואירועים

מנהלת
המחלקה
מנהלת
המכללה

כל השנה

מערכת יחסים טובה בין
כל הצוות

התייעלות וקיצוצים

מינהל קהילה

העלאת ההכנסות
הורדת הוצאות

העלאת מחירים ושכ"ד
צמצום שימוש בנייר
מעבר לפרסום דיגיטלי

צוות מינהל
קהילה

כל השנה

הגדלת הכנסות
הקטנת הוצאות

הקמת מרכז
מידע עירוני
ללמידה והשכלה

המכללה העירונית

הקמת מרכז מידע
אינטרנטי וטלפוני

שלב א' מיפוי וריכוז של כל המידע
על קורסים ,ולימודים במסגרת
העירייה
שלב ב' מיפוי וריכוז של כל המידע
על קורסים ולימודים המתקיימים
בעיר

המכללה
העירונית

עד סוף
2019

מרכז מידע
טלפוני ואינטרנטי
במכללה

הקמת מרכז עירוני
להורות ומשפחה

המכללה העירונית

פיתוח הדרכת
הורים קבוצתית
ואישית בבתי
הספר וגני הילדים

כעת בפיילוט  3בתי ספר
שלב ב' כל בתי הספר בעיר
ו  3גני ילדים

המכללה
העירונית

2019

100,000
₪
טרם אושר

מנחות הורים בכל בתי
הספר וגני הילדים

191

מטרה
פיתוח תוכניות
מותאמות לציבור
התורני

192

משימה

תחום /
מחלקה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

תרבות
יהודית

כל השנה

•  3קורסי מחול
•  3קורסי ספורט

כל השנה

 5הצגות ילדים
 5אירועי נשים
לציבור התורני
שילוב  5אומנים ב2019

קיום  2אירועים

תרבות יהודית

פתיחת חוגי מחול
וספורט מותאם לציבור
התורני

2019

תרבות יהודית

אירועים

2019

תרבות
יהודית

מתן במה לאומנים
צעירים דתיים

תרבות יהודית

שילוב אומנים דתיים
מתחילים כמופעי חימום
באירועים גדולים
ובאירועים סגורים

2019

תרבות
יהודית

כל השנה

אירועי קיץ לציבור
הדתי

תרבות יהודית

השתלבות במופעי הקיץ של
התרבות

השתלבות ב 2אירועי
קיץ של התרבות
ברחבת יד לבנים

תרבות
יהודית

קיץ
2019

הפקת חגיגת
הכליזמרים  29ע"ש
צבי קניג ז"ל

תרבות יהודית

הפקת הפסטיבל ע"פ חזונו
של צבי קניג והכרזת האירוע
על שמו

אוגוסט 2019

תרבות
יהודית

2019

230,000
₪

חגיגת הכליזמרים ה29
ברעננה ע"ש צבי קניג ז"ל

מטרה
מיסוד מרכז גשר
בין קהילות

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

תרבות יהודית

הפקת גוונים וקולות
במרחב 4

יצירת אירוע המכיל ייצוג של מגוון
קהילות בעיר

תרבות
יהודית

סוף
2019

₪ 70,000
פרוייקט+
גבייה

• 300משתתפים

תרבות יהודית

 2מעגלי שיח

 לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל -בסוכת העיר

תרבות
יהודית

אוקטובר
19
מאי 20

₪ 8000

לפחות  50משתתפים
שביעות רצון המשתתפים

תרבות יהודית

גרים קרוב –
פעילות משותפת
לדיירי בניינים
סביב  4חגים

 2019השתתפות של  20בניינים
 2020השתתפות של  50בניינים

תרבות
יהודית

כל השנה

20000
ממשרד
החינוך

חיבור בין הדיירים
שביעות רצון הדיירים
והגדלת כמות הבניינים

תרבות יהודית

רב שיח דתי חילוני
מפגש שיח עם אנשי
חינוך ,אנשי רוח,
אנשי ציבור ואומנים
בנושאים שנויים
במחלוקת
בשיתוף קהל

מתקיים  1בליל יום כיפור
להרחיב לעוד  1בליל ט באב

תרבות
יהודית

2019

₪ 10000
מתקציב
ד "ח

 200משתתפים

תרבות יהודית
ומועצת נשים
עירונית

יהדות בזווית נשית
מפגשים לנשים
דתיות וחילוניות עם
מרצה דתיה/חילונית
לסירוגין
בנושאי זהות יהודית

 4מפגשים בשנה

תרבות
יהודית
ומועצת
נשים
עירונית

סוף
2019

₪ 20,000
גבייה

 50משתתפות בכל מפגש
חיבור בין נשים עם
השקפת עולם שנה

193

מטרה

194

משימה

תחום /
מחלקה

יעד  -מדיד

הגדלת האכפתיות
והמעורבות של
התושבים לפעול
למען הקהילה

התנדבות

שולחנות עגולים
רשתות חברתיות
ראיונות אישיים
גיוס מהייטק

העצמת המתנדבים

התנדבות

אירועים למתנדבים
כרטיסים מוזלים
טיולים ואירועי גיבוש

2019

בית למתנדבים

הנהלת העיר

איתור מקום שישמש מרכז
למתנדבים
לרישום ולמפגשים

2020 -2019

התייחסות לבריאות
באירועים שונים

קידום בריאות

כיבוד בריא

2019

אחריות

לו"ז

מחלקת התנדבות

כל השנה

מחלקת התנדבות

כל השנה

מחלקת התנדבות

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

• הגדלת כמות המתנדבים
• משימות חדשות וחדשניות

שביעות רצון המתנדבים

בית המתנדב רעננה

קידום בריאות

2019

שינוי בכיבוד באירועים

הפקת אלטרנטבעית

קידום בריאות

חודש בריאות טבעית ברעננה

מאי –יוני 2019

קידום בריאות

יוני2019

סה"כ משתתפים מרוצים
באירועי חודש הבריאות
גידול בכמות משנה שעברה

הגדלת השת"פ עם
מחלקות העירייה

קידום בריאות

הרצאות על תזונה
וספורט
להורים וילדים בבתי הספר

יוני 2019

קידום בריאות

כל השנה

שת"פ עם ועדי הורים בעוד 3
בתי ספר

השתתפות עובדי
העירייה בחודש
הבריאות

קידום בריאות

לאפשר לעובדי העירייה
להשתתף בהרצאה /סדנא אחת
בחודש הבריאות

מאי יוני 2019

קידום בריאות

מאי
יוני2019

השתתפות של  30%עובדי
עירייה

יחידת קליטה
לשנת 2019
עיקריים
ואתגרים
משימות
2019
תכניות עבודה
פירוט
משימות ואתגרים עיקריים לשנת 2019
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

הטמעת

מחלקת

הנגשת מידע

 100%מהעולים

בקרב עולים
ונותני שירות

הרלוונטית
+דוברות

יסוד  ,תמיכה
ממוקדת  ,איש
קשר אגפי

ספר חוגים
וקייטנות
העלאת אתר
עירוני באנגלית
+פייסבוק עירוני
שישמש את כלל
האגפים

אחריות

דוברות ומיחשוב

לו"ז

רבעון 2

תקציב

תב"ר  /הערות

מדדי הצלחה

25,000

מימון משותף

 הטמעתהדיגיטל
בתחומי
חינוך ,מיסים
 השלמתפלטפורמה
לאתר
באנגלית
ועמוד
פייסבוק רשמי
באנגלית

דיגיטליים  -בתמיכה של
עירונים משתמשי
ושירותים
מעבר קליטה
שירותים
הנגשתם לעולים" .ידידותישל דוברות
למשתמש"
עירוניים
לשירותים
▪
בדיגיטל לרישום מחלקת קליטה
דיגיטליים
בשיתוף
עירוניים
וקליטה .
הדיגיטל**
לתושב -בעולם
שירות
תרגום**
משתמש "
חווית
▪ ו"
בתי
גני ילדים,
טפסי
לשירותיםי
ע"
המחלקה
דיגיטליים
לעולים" .ידידותי למשתמש"
הנגשתם
דיגיטליים
עירוניים
מעבר

ועל**פי הקודים התרבותיים של
בעולם זרות
המדיות בשפות
עירוני בכל
חווית מידע כלל
הנגשת
הדיגיטל
שירות לתושב
משתמש " **
▪ ו"
העוליםמידע כלל עירוני בכל המדיות בשפות זרות ועל פי הקודים התרבותיים של
▪ הנגשת
העולים ניראות ,הסברה ויח"צ של הפעילות העירונית למען העולים .
▪ הגברת
אדם
כוח
העירונית ללא
ופיתוח יוני
אפרתי
שביעות נחמה
שביעות
מתן
הגברתמחלקת
שיפור איכות
על צרכים
העונים
שירותים
רצון
בחינת
שירות -
השירות
איכות
שיפור
העולים .
למען
הפעילות
של
"90%צ
מיטבי ויח
הסברה
ניראות,
▪
פנימי
עלות
2019
+מנהלת האולפן
רצון של
בתכניות השונות
קליטה +
השירות
ומנהלת המכללה
המשתתפים
משתניםהתייחסות
תוך
אולפן
ופיתוחהציבור **
ושיתוף
שירות
שיפור
ומדידים **
מדויקים ,
שירותים העונים על צרכים
רצון
שביעות
בחינת
השירות -
איכות
▪ שיפור
עברית
והמכללה

לצורך המקורי

בתכניות קליטה
על ידי משובים,
קבוצות מיקוד
וראיונות פתוחים

סקרי שביעות
רצון בכתב ובעל
פה  ,קבוצות
מיקוד של
פעילים עולים

ורשתות**חברתיות "עולים
שביעות רצון
הגלובלי** על
בעידן
עלייה
▪ עידוד
ושיתוף הציבור
ידי שירות
שיפור
ומדידים
משתנים
מדויקים ,
שירות**
בחירה" **
שביעות רצון ורשתות חברתיות "עולים
שיפורעל ידי
הגלובלי
מתוך בעידן
לרעננהעלייה
▪ עידוד
גידול ב20%-
בכפוף
צפי של
מרץ-
תעסוקה,בשיתוף
שירות** קליטה
תכניות
הרחבת
איתור
וצעירים עולים)
יזמות
עסקים,
לעולים (
עירוניים
שירותים
שיפור
וזיהוי**
בחירה"
הרחבת מתוך
▪ לרעננה
בכמות הקבוצות
לתקצוב
דצמבר
מרכזי תרבות
בנושא הורות
צרכים חדשים
one )stop
לעולים
תהליכים
ופישוט
תעסוקה)
וחוץ אירגוני
פנים
פעולה (
הרחבת שיתופי
משרד
120,000
וסימפונט רעננה
בין
במעבר
תוך שימוש
עולים
וצעירים
יזמות
,
עסקים
,
(
לעולים
עירוניים
שירותים
▪ הרחבת
 10טיולים
הקליטה
תרבותי  ,העצמה
במערכות מידע
וניתונים**
חדשנות
הרחבת **
station
שונים
ליעדים
one
נשיתוחוץ אירגוני) ופישוט תהליכים לעולים stop
פעולה (פנים
שיתופי
מתקדמים BI

 ** stationחדשנות **

הגדלת תכניות
בנושא הכרת
הארץ (טיולים)
וזהות ישראלית
יהודית

 4ארועי תרבות

195

משימות ואתגרים עיקריים לשנת 2019
התאמת תכניות עבודה לחזון ,לדגשים ולתיעדוף של מדיניות הנהלת העירייה החדשה:
התייעלות כלכלית
▪ הגדלת מקורות מימון מחוץ לעירייה וגיוס משאבים ליתר השותפים בארגון.
▪ התנהלות כספית מאוזנת ,אחראית על פי נהלי ומדיניות העירייה והנחיות משרד
העלייה והקליטה.
▪ קליטה מיטבית של עולים ממדינות מוצא חדשות המחייבת המשך הטמעת תפיסת
כשירות תרבותית בקרב נותני שירותים עירייה ** פנים אירגוני **

"קהילה של קהילות"
▪ עולים למען עולים  -קידום קבוצות לעזרה עצמית בקרב קהילות העולים השונות .
** שיתוף הציבור **
▪ גם "הקולטים" עוברים טרנספורמציה כתוצאה מהשונות דמוגרפית )diversity( .לתת
ביטוי הלכה למעשה לרב תרבותיות ולראות בה יתרון ותרומה לנוף העירוני שמייחד
את רעננה כפסיפס עירוני (עסקים ,תיירות ,אופי המע"ר – רחוב אחוזה ,תרבות).

196

יעוד ומטרות לשנת 2019
ייעוד כללי:
• המחלקה לקליטת עלייה הינה שירות עירוני המהווה כתובת יעילה  ,זמינה לציבור
העולים בעיר וטרום עלייה.
• ייעוץ והכוונה לעולה ולבני משפחתו בכל מעגלי החיים מול יתר האגפים בעירייה וכן
מיצוי זכויות וקיצור תהליכים מול גופים ממשלתיים.
• קידום יוזמות עירוניות וקהילתיות בהתאם לצרכי אוכלוסיית העולים בעיר .צוות
המחלקה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם יתר האגפים כגון חינוך ,רווחה ,מכללה
עירונית וכן מרכז הקליטה ,האולפן לעברית ,משרד הקליטה וארגוני עולים ועוד...
• יעוץ מקצועי לאותם שותפים ופועלת לגיוס משאבים לקידום תכניות למען עולים
בעיר .הטמעת "שירות רגיש תרבות מול יתר נותני השירותים בעירייה
מטרות על לשנת :2019
* שיפור השירות והרחבת השירותים לעולים על פי התפיסה של "עולים לרעננה מתוך
בחירה " עידוד עלייה בזכות שביעות רצון של העולים הוותיקים.
* שיווק והסברה של הפעילות המתקיימת למען העולים הן לצורך יחסי ציבור והן
כאסטרטגיה של עידוד עלייה.
* רתימה של נותני השירותים נוספים בעירייה ובקהילה למתן שירות מכיל ורגיש תרבות
* עידוד יוזמות חדשות של עולים למען הקהילה  ,הגברת ניראות תרומתם של העולים
למרקם העירוני
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יחידת קליטה

פירוט תכניות עבודה 2019

198

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

הטמעת
שירותים
עירוניים
דיגיטליים
בקרב עולים
ונותני שירות

מחלקת
קליטה
בשיתוף
המחלקה
הרלוונטית
+דוברות

הנגשת מידע
ושירותים עירונים
דיגיטליים
ע"י תרגום טפסי
יסוד  ,תמיכה
ממוקדת  ,איש
קשר אגפי

 100%מהעולים
משתמשי
בדיגיטל לרישום
גני ילדים ,בתי
ספר חוגים
וקייטנות
העלאת אתר
עירוני באנגלית
+פייסבוק עירוני
שישמש את כלל
האגפים

דוברות ומיחשוב
בתמיכה של
מחלקת קליטה

שיפור איכות
השירות

מחלקת
קליטה +
אולפן
עברית
והמכללה

מתן שירות מיטבי
בתכניות השונות
תוך התייחסות
לצורך המקורי

90%שביעות
רצון של
המשתתפים
בתכניות קליטה
על ידי משובים,
קבוצות מיקוד
וראיונות פתוחים

נחמה אפרתי
+מנהלת האולפן
ומנהלת המכללה

יוני
2019

איתור וזיהוי
צרכים חדשים
תוך שימוש
במערכות מידע
וניתונים
מתקדמים BI

הרחבת תכניות
בנושא הורות
במעבר בין
תרבותי  ,העצמה
נשית

קליטה בשיתוף
מרכזי תרבות
וסימפונט רעננה

מרץ-
דצמבר

הגדלת תכניות
בנושא הכרת
הארץ (טיולים)
וזהות ישראלית
יהודית

אחריות

תקציב

תב"ר  /הערות

מדדי הצלחה

לו"ז
רבעון 2

25,000

מימון משותף
של דוברות
וקליטה .

 הטמעתהדיגיטל
בתחומי
חינוך ,מיסים
 השלמתפלטפורמה
לאתר
באנגלית
ועמוד
פייסבוק רשמי
באנגלית

ללא
עלות

כוח אדם
פנימי

סקרי שביעות
רצון בכתב ובעל
פה  ,קבוצות
מיקוד של
פעילים עולים

צפי של

בכפוף
לתקצוב
משרד
הקליטה

גידול ב20%-
בכמות הקבוצות

120,000

 10טיולים
ליעדים שונים
 4ארועי תרבות

פירוט תכניות עבודה 2019
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

הערות

7000

בכפוף
לתקצוב
משרד
הקליטה

5500

בכפוף
לתקצוב
משרד
הקליטה

 4סיורים בעיר
 2+אוטובוסים
מזמר

שילוב
חברתי
ופעילים
עולים

קליטה
בקהילה
מנהיגות
עולה

הפעלת צוות
פעילים
עולים בעת
שגרה ושעת
חירום

הכשרת כצוותי נאמני
חיים
הכשרה כצוותים לשעת
חירום

שילוב
חברתי
וקהילתי

מחוברים
לרעננה

הגברת
השייכות
לעיר רעננה

היכרות עם ההיסטוריה
של העיר על ידי פעילות
משותפת עם המוזיאון
לתולדות רעננה
קיום  4סיורים בעיר
תחת הכותרת "רעננה
קולטת עלייה עבר הווה
עתיד"

קליטה
בשיתוף
אולפן
רעננה
ומוזיאון
לתולדות
רעננה

רבעון 1

פרסום
הסברה
ויח"צ של
פעילות
למען
עולים

קליטה
בקהילה

פרסום
ושיווק של
הפעילות

הסברה ויח"צ של
הפעילות פנים קהילה
וכאסטרטגיה של עידוד
עלייה בכל המדיות

קליטה+
דוברות

שנתי

3000

הכשרות

קליטה
ופיתוח
להדרכה

התמקצעות
והעצמה
אישית

הכשרות מקצועיות
לצוותי הוראה ,עובדים
קליטה בפרויקטים
ושל מתנדבים

מחלקת
קליטה
בשיתוף
התנדבות
וחינוך

מרץ-
יוני

5000

מקצועיות

תב"ר /

מדדי הצלחה

  2מחזורים שלפעילים עולים
דוברי אנגלית
או פורטוגזית

מחלקת
קליטה
+יחידת
חירום

רבעון 2

המשך

פרסום פעילות
לפחות  5פעמים
בשנה  +רשתות
לפי הצורך

 3ימי הכשרות
בכפוף
לתקצוב חד פעמיים
בקרב נותני
משרד
הקליטה שירות
 2ימי עיון לצוותי
הוראה

199

פירוט תכניות עבודה  2019המשך
מטרה
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תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

קליטת
תלמידים
עולים

חינוך
וקליטה

שיפור
הישגים
לימודיים של
תלמידים
עולים

 הגברת מערך תמיכהשפתית  ,לימודית ,
חברתית ורגשית של
תלמידים עולים
במערכת החינוך
 תמיכה לשונית בגניילדים  .הגדלת קבוצות
וכתות תגבור ב10%
 הכנה מותאמת לצה"לקיום  4מפגיש הכנה
לצהל להורים עולים
(מותאמים ובשפות
אנגלית וצרפתית)

חינוך,
קליטה,
נוער
היחידה
להכנה
לצהל

ינואר
2018

גויס
תקציב
חיצוני
יעודי
ממשרד
החינוך,
חברה
למתנסים
משרד
קליטה

 הגדלת מרכזילמידה לחינוך
היסודי ולא רק
לעל יסודי
 העשרה לשוניתב 5גנים עתירי
עולים 3 ,מחזורים
של מוכנות לכיתה
א' ו 2חוגים
לעברית לילדי
הגן.
 קיום 5-6מפגשים עם
הורים עולים
ותלמידים עולים
בשפות שונות

הנצחת
סיפורי
שורדי
שואה
"עדים
לעד"

מרכז תקשורת
וקליטה

הוספת סיפורי
עדות של
שורדי שואה
לאתר
האנטרנטי
העירוני
שהוקם השנה
 +קיר הנצחה
במוזיאון
לתולדות רעננה

 הגדלת העדויות ככלשניתן על ידי פנייה
יזומה לניצולים בעיר .
 הזנה של האתר במידעשימושי ובפעילות
הנעשית למען
אוכלוסיית שורדי
השואה בעיר ותיקם
ועולים

מרכז
תקשורת
עירוני

רבעון 2

18,750

תיעוד של לפחות
 10שורדים +הקמת
קיר הנצחה במוזיאון
לתולדות רעננה

פארקים עירוניים
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פארקים עירוניים
א .יעוד:
שטח פתוח לרווחת תושבי העיר ,פעילות ספורט ,תרבות ופנאי.

ב .חזון:
פארק פעיל  24/7עם פעילויות תרבות ופנאי לכל הגילאים ולכל המשפחה.
פארק המכיל מדשאות למנוחה ,מתקני משחק לטווח של גילאים ,הדרכות ,סיורים ופעילויות לכל המשפחה ,פעילויות תרבות ופנאי ,פעילות
ספורט ,מרכז לטכנולוגיות מתחדשות ,מרכז קיימות.
ג .מטרות:
 .1שדרוג ומינוף הפארק באמצעות צוות היגוי בשיתוף הציבור (חשיבה ולמידה כולל סיורים של צוות ההיגוי בפארקים אחרים בארץ).
 .2שיפור התחזוקה והתפעול השוטפים בפארק.
 .3הגדלת נפח המבקרים והפעילות.
 .4חידוש ושדרוג מתקנים ותשתיות.
 .5התייעלות כלכלית (המשך דגש על מיקור פנים כמו בשנים קודמות ,בדיקת מתחמים חדשים,
קולות קוראים ,שיתופי פעולה ,התקשרויות בהליך הצעות מחיר).

202

פארקים עירוניים
תכנית עבודה – 2019

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

מטרה

כל המדורים

ניהול התפעול השוטף
והאחזקה השוטפת במיקור
פנים ובחיסכון
דגש על נראות

ביצוע בפועל

מנהל הפארקים
ומנהלי מדורים

מיידי

שוטף

אין

תפעול שוטף
ביצוע בפועל
עמידה וחיסכון בתקציב

כל המדורים

חידוש ושדרוג תשתיות קיימות
על מנת להביא לצמצום בעלויות

ביצוע בפועל

מנהל הפארקים
ומנהלי מדורים

מיידי

שוטף

אין

ביצוע בפועל
עמידה וחיסכון בתקציב

הוספת מקורות
הכנסה לפארק

צוות היגוי
לפארק
מנהל
הפארקים
העירוניים

מציאת מקורות הכנסה נוספות
לפארק

ביצוע בפועל

צוות היגוי
מנהל הפארק

מיידי

קול קורא
חסויות
זכיינות

אין

עלייה בהכנסות

שיפור השירות
למבקר

צוות היגוי
לפארק
מנהל
הפארקים
העירוניים

הכנסת טכנולוגיות קיימות
וחדשות
פרסום ושיווק
הוספת מתקנים לטווח גילאים
גדול יותר

סרט תדמית
מציאת והבאת
טכנולוגיות
רלוונטיות

צוות היגוי
מנהל הפארק
אגף דוברות

מיידי

קול קורא
פיילוטים
תקציב שוטף
שיתוף תקציבי עם אגף
דוברות ואגפים אחרים
בעירייה

אין

סרט תדמית
משוב מהמבקרים

פעילויות תרבות ,קיימות
וספורט לכל המשפחה

כמות הפעילויות
כמות המשתתפים
מגוון הפעילויות

אגף תרבות
רשות הספורט
היחידה הסביבתית

מיידי

קול קורא
חסויות
שיתופי פעולה עם
עסקים בעיר

אין

הגדלת כמות ומגוון
הפעילויות

תפעול ותחזוקה
שוטפת

חידוש ושדרוג

הגדלת מגוון
הפעילויות
בפארקים לכל
המשפחה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

תקציב

לו"ז
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עיריית רעננה
תוכנית עבודה 2019

מטרה
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תחום

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב מתוכנן
לא כולל מע"מ-
₪

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

פיתוח שטח
חדש  -מתקני
משחק ומדשאות

פיתוח שטח חדש
 מתקני משחקומדשאות

דצמ20-

מנהל
הפארק/סגנית
מהנדס

7,500,000

פיתוח שטח
חדש  -מגרשי
ספורט

פיתוח שטח חדש
 -מגרשי ספורט

דצמ20-

מנהל
הפארק/סגנית
מהנדס

3,500,000

פיתוח שטח
חדש – סגירת
תעלת ניקוז

פיתוח שטח חדש
– סגירת תעלת
ניקוז

דצמ19-

מנהל
הפארק/סגנית
מהנדס

400,000

שביל
הליכה/ריצה
מגומי

שביל
הליכה/ריצה
מגומי

דצמ20-

מנהל
הפארק/סגנית
מהנדס

ארונות מים

ארונות מים

כל השנה

מנהל הפארק

פינת חי  -שיפוץ
תצוגות

פינת חי  -שיפוץ
תצוגות

כל השנה

מנהל הפארק

סיבים אופטיים
בפארק כולל
מצלמות וכריזה

סיבים אופטיים
בפארק כולל
מצלמות וכריזה

דצמ20-

שדרוג מערכת
התאורה בפארק

שדרוג מערכת
התאורה בפארק

דצמ20-

מחלקת
חשמל/מנהל
הפארק

שדרוג הפארק

שדרוג הפארק

כל השנה

מנהל הפארק

מנהל הפארק

2,900,000
150,000
300,000
1,500,000

3,000,000
1,000,000

תב"ר /הערות

ספורטק רעננה
תכנית עבודה

א .יעוד:
שטח פתוח לרווחת תושבי העיר ,פעילות ספורט ,תרבות ופנאי.
ב .מטרות:
.1
.2
.3
.4
.5

המשך קידום הפארק ומעמדו מול פארקים אחרים בארץ ובסביבה.
תפעול ואחזקה שוטפת.
הוספת מקורות הכנסה (קולות קוראים ,שיתופי פעולה).
המשך דגש על מיקור פנים כמו בשנים קודמות.
המשך דגש על חיסכון והצעות מחיר על כל התקשרות.
משימה

יעד  -מדיד

מטרה

תחום /
מחלקה

תפעול ותחזוקה
שוטפת

כל
המדורים

ניהול התפעול השוטף
והאחזקה השוטפת
במיקור פנים ובחיסכון
דגש על ניראות

הוספת מקורות
הכנסה לפארק

מנהל
הפארק

מציאת מקורות הכנסה
נוספות לפארק

ביצוע בפועל

שיפור השירות
למבקר

מנהל
הפארק

הכנסת טכנולוגיות
פרסום ושיווק
פעילויות לכל המשפחה

מציאת
טכנולוגיות
רלוונטיות
פעילויות תרבות

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

אחריות

לו"ז

אין

תפעול שוטף
ביצוע בפועל
עמידה וחיסכון
בתקציב

ביצוע בפועל

מנהל
הפארקים
ומנהלי מדורים

מיידי

שוטף

הוספת הכנסות

מנהל הפארק

מיידי

קול קורא  /חסויות
זכיינות

אין

סרט תדמית
משוב למבקרים

מנהל הפארק
אגף דוברות
אגף תרבות

מיידי

קול קורא /פיילוטים
תקציב שוטף
שיתוף תקציבי עם
אגף תרבות ואגף
דוברות

אין
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פניות הציבור
207

נציבות פניות הציבור

208

▪

נציבות פניות ציבור כפופה ארגונית לראש העיר ,משמשת כתובת מוכרת ,זמינה ונגישה מעל 3
עשורים לתושבי העיר ,בעלי העסקים ומבקריה.

▪

מיסוד היחידה לפניות הציבור ,מיקומה הארגוני ומיצובה כזרוע המסייעת לראש העיר לטיפול
בפניות המופנות אליו בכל תחומי העשייה העירונית ,מצביעים על החשיבות שמייחס ראש
העיר לטיפול בפניות הציבור ,ועל מעורבותו בפעילותה.

▪

תפיסת הטיפול וניהול פניות הציבור ,גובשה מתוך הכרות מעמיקה של ציפיות תושבי העיר
מרמת ואיכות השירות ,בפניותיהם לראש העיר ולנציבות ,מבוססת על מצוינות והענקת חווית
שירות מיטבית ובעלת ערך ,מרגע קבלת הפניה עד לסגירתה בכל שלבי מעגל הטיפול בפניה.

▪

מטפלת בנאמנות ,מקצועיות ,הגינות ,רגישות וחמלה ,תוך הגנה על זכויותיהם וצדקתם של
הפונים ,מניעת הפלייה או אי צדק כלפיהם.

▪

מהווה צומת מקשרת ומגשרת בין הפונים לבין ראש העיר ,המנכ"ל ויחידות העירייה ,ומייצגת
נאמנה את מדיניותם והחלטותיהם בפני הפונים.

תוכנית עבודה – פניות הציבור
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תכנית עבודה מניעת הטרדה מינית לשנת 2019
מדיניות העירייה
▪ הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני אסורות על פי החוק!
▪ הן עומדות בניגוד מוחלט למדיניות עיריית רעננה ,אשר לא תשלים
עמן ואשר רואה בהן עבירות משמעת חמורות.
▪ עיריית רעננה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לשמירה על
סביבת עבודה בטוחה ,מכבדת ,ונקייה מהטרדות מיניות והתנכלות
ומשיח פוגעני ,ונוקטת במדיניות מחמירה בכל הקשור להתנהגויות
אסורות אלה.
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תכנית עבודה מניעת הטרדה מינית לשנת 2019
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216

217

חוק חופש המידע – זכות הציבור לקבלת מידע

218

▪

חוק חופש המידע מעגן בדין את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשויות במישור המהותי (חוק) ,ובמישור
הפרוצדורלי (לו"ז)

▪

תפקיד הממונה על חופש המידע בעירייה מתבצע על ידי נציבת פניות הציבור זאת בהתאם לתפיסה העירונית
המציבה את נושא השירות לתושב כגורם מרכזי בעבודת העירייה והעומד בראשה ,תוך שקיפות מרבית
לתהליכים ולפעולות העירייה.

▪

ראש העיר הציב את השקיפות השלטונית כיעד מרכזי מיד עם כניסתו לתפקיד ,והממונה על העמדת מידע
לציבור מהווה נקודת ממשק והקשר של הציבור עם הרשות בבואו לבקש מידע .

▪

התפיסה שבבסיס חופש המידע קובעת כי כל המידע שנוצר ונאגר על-ידי הרשויות הציבוריות הוא רכושו של
ציבור תושבי המדינה ,נוצר או נאסף מכספי משלמי המסים ,על-ידי עובדי הציבור המהווים נאמנים של
הציבור.

▪

הזכות מאפשרת לפרט לקבל מידע מהרשויות בין אם המידע נוגע לו באופן אישי ,ובין אם מדובר במידע ציבורי
שאינו נוגע לו כלל.

▪

המידע נועד לשרת את הציבור ולכן ,פרט למקרים חריגים ,לציבור צריכה להיות גישה למידע ציבורי.

חוק חופש המידע –תכנית עבודה 2019
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מחלקה וטרינרית
221

פיקוח על בעלי חיים ומניעת כלבת
פיקוח על פינות חי ומקומות לאחזקה של
בע"ח.
מניעת הכנסה לתחומי הרשות של מוצרי
בשר/עוף/דגים העלולים לסכן את בריאות הציבור.
הבטחת תנאים תברואתיים נדרשים בבתי
עסק לממכר מזון.

קידום מודעות לפעילויות השירות הווטרינרי
ושיתוף הציבור.
דאגה חילוץ והצלת בעלי חיים משוטטים.
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מטרות השירות
הווטרינרי

• שמירה והגנה על בריאות הציבור מפני סכנות ונזקים
אשר מקורם בבעלי חיים או במזון ובמוצרי מזון אשר
מקורם מן החי.

ייעוד השירות
הווטרינרי
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•

•

ביצוע חיסונים נגד כלבת ,מתן רישיונות וסימון בשבב אלקטרוני

•

•

מכירת חיסונים לווטרינרים פרטיים

•

•

פיקוח ומעקב אחר רישיונות וחיסונים הנעשים ע"י וטרינרים פרטיים

•

•

עדכון שבועי של מרכז הרישום הארצי

•

•

איתור כלבים מסוכנים בעיר ואכיפת חובת אחזקה נאותה ועיקור /סירוס

•

•

חילוץ כלבים משוטטים מהרחוב.

•

•

טיפול בבעלי חיים פצועים (בע"ח ללא בעלים)

•

•

ביצוע הסגרי כלבת.

•

•

ניהול כלביה ותחנת הסגר

•

•

מסירת כלבים לאימוץ

•

•

פיקוח על מקומות למכירה /אחזקה /הצגת בע"ח.

•

•

טיפול במטרדים הנגרמים ע"י בע"ח

•

•

קיום מבצעי עיקור סירוס לחתולים

•

•

דיווח חודשי של כל פעילות השירות הווטרינרי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

•

•

טיפול בתלונות תושבים.

פיקוח על בעלי
חיים

פיקוח על בתי עסק העוסקים במכירת מזון.
גורם אישור לרישיון עסק לעסקים המוכרים
מזון מן החי
פיקוח על מפעלי מזון
בדיקת רכבי הובלת מזון מן החי.
שיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים.
שיתוף פעולה עם משרד הבריאות.
שיתוף פעולה עם יחידת הפיצוח  ,המועצה
לענף הלול.
השמדת מזון אשר אינו ראוי למאכל אדם.
שיתוף פעולה עם השיטור העירוני
ייעוץ והכוונה של בעלי עסקים

רישוי עסקים
ופיקוח על עסקים
מכירת מזון
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תכנית עבודה – המחלקה הווטרינרית 2019
מטרה

תחום /
מחלקה

אחריות

עד סוף
השנה

₪ 40,000
( מופרד
מהתקציב
המשותף
עם כפר
סבא)

הפעלת
מערך של
משמרת
ב'.
מתבצעת
בדיקה
להקמת
מרפאת
עיקורים
אזורית.

וטרינרים

עד סוף
השנה

קל קורא
105,000
ש "ח

חובה על
פי חוק

עד סוף
השנה

₪ 7000
לפרסום

עד
1.6.19

וטרינריה

עיקור וסירוס של
כ  1000חתולי
רחוב
וחיסונם כנגד
כלבת

וטרינריה

עיקור של 150
כלבים המיועדים
לאימוץ

עיקור/סירוס כל בעלי החיים
בכלבייה המיועדים לאימוץ

וטרינריה

אימוצי כלבים

 150כלבים בשנה

מנהל
המחלקה
העמותה
הפועלת
במתחם

וטרינריה

הפרדת
החתולים
(אקוסטית)
מהכלבייה

הורדת הלחץ מהחתולים
המגיעים לטיפול/הסגר במתחם
הכלבייה העירונית כתוצאה
מנביחות הכלבים

מנהל

שיפור הטיפול
בבעלי חיים
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משימה

יעד  -מדיד

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

 500חתולים עד 31.06.19
 1000חתולים עד סוף השנה

מדדי הצלחה
• כמות חתולים

כמות כלבים שיצאו
לאימוץ
מעוקרים/מסורסים

הגדלת מספר אימוצי
הכלבים משנים
קודמות

₪ 20,000
הכלבייה
ממוקמת
על אדמת
מנהל .
נדרשת
בדיקה

בוטל  ,לא אושר
תקציב -יועבר לשנה
הבאה

תכנית	
  עבודה	
  2019-‐	
  
מטרה

תחום  /   מחלקה

משימה

יעד   -  מדיד

אחריות

לו "ז

וטרינריה
רכש

שיפור  תנאי  
האחזקה  של  
הכלבים  במתחם  
הכלבייה

מתן  אזור  נוסף  לשחרור  כלבים    
לצורך  משחק   -  ,גינת  כלבים  נוספת
מקום  לקליטת  מסגרות  חינוך

מנהל

14.6.18

וטרינריה
הנדסה

שיפוץ  כלבייה  -
הפיכת  אחת  
הכלביות  לכלביית  
אימוץ  כלבים

הקמת  כלביית  דוגמא  אשר  תשפר  
את  איכות  הכלבים  המיועדים  
לאימוץ  ותאפשר  מתחם  נגיש  
לאימוץ  כלבים.  

מנהל

תכנית  
עד  
1.3.19
הקמה    
תלויה  
בתכנית  
ובגיוס  
הכספים

וטרינריה  

טיפול  
בבעלי  
חיים

אגף  הנדסה

פינות  האכלה  
לחתולים

הצבת   3  פינות  האכלה    לחתולים

מנהל

עד  סוף  
2019

שיפור  מצב  בעלי  
החיים  המוחזקים  
בפינות  חי  בעיר

צמצום  מקרים  בהם  נמצאים  
ליקויים  של  צער  בעלי  חיים

וטרינרים

סוף  
השנה

תקציב

תב"ר   /  
הערות
  20,000
ש "ח

תרומות

מדדי  הצלחה
• הגדלת  זמני  שחרור  
ומשחק  של  הכלבים+  .
• מקום  לקבל  מסגרות  
חינוך  לצורך  הדרכה

הכלביות  
בנות20-  
  30שנה  .
הקירות  
מתפורים  .
שערים  
בעיתים.
הכלבייה  
יושבת  על  
קרקעת  
מנהל
  12,000
ש "ח

ללא  

הסדרת  פינות  האכלה  
מוסדרות  אשר  יביאו  
לירידה  בתלונות  על  
מטרדי  חתולים.
אי  מציאת  ליקויים  
המהווים  צער  בעלי  חיים
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תכנית עבודה 2019
מטרה

תחום  /מחלקה
וטרינריה

משימה
הגברת האכיפה
על בעלי חיים
משוטטים

יעד  -מדיד
צמצום מספר כלבים משוטטים
בעיר

אחריות
מפקחים
וטרינרים
פיקוח
עירוני

לו"ז

תקציב

עד סוף
השנה

פעילויות
אכיפה
משוטפות
עם מחלקת
הפיקוח-
ישיבות
משותפות
לריכוז
מאמצים
באזורים
בעייתיים

מלחמה בכלבת
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תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• הורדת כמות כלבים
משוטטים בשנה

וטרינריה

הגדלת כמות
חיסוני הכלבת

צמצום כמות כלבים שאינם
מחוסנים

מנהל

בדיקת
כמות
חיסונים
בכל
רבעון

שוטף

השוואת כמות חיסונים
לשנים קודמות

וטרינריה
משרד החקלאות

חיסון חיות בר

פיזור חיסונים אוראליים כנגד
כלבת במעטפת החיצונית של
העיר

מפקחים
וטרינרים

סבב
ראשון
1.3.19
סבב שני
1.9.19

ללא

אי זליגת כלבת לאזור

הסברה על
חשיבות חיסון

עליה בכמות חיסונים
מידע זמין באתר אינטרנרט
צירוף דף הסבר לתזכורת החיסון
הודעות ס.מ.ס לתושבים

מנהל

1.6.19

שוטף

תכנית עבודה 2019
מטרה

תחום  /מחלקה

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

משימה

1.4.19

ללא שינוי
עלות
מתקזזת
עם ירידה
בקריאות
פתע

גיוס פקח ב
50%
משרה
אושר על
ידי משרד
הפנים
והגזברים

• ירידה בחריגות מזמני
התקן.

מיפוי נק' האכלה
לחתולים

ניהול מצבם הבריאותי
ועיקור/סירוס של החתולים בעיר
על ידי מפה אינטראקטיבת

מנהל

1.6.19

ללא עלות

תלוי
בשיתוף
פעולה עם
מאכילות
החתולים

תוכנה חדשה
לניהול
חיסונים/כספים

תוכנה אינטרנטית חדשה אשר
תקל על תהליכי העבודה והניירת

מנהל
מחלקה+
מחלקת
מחשיבות

עד סוף
2019

הצעה
ראשונית
עומדת על
כ₪ 30,000
בשנה

קיימות שתי
תוכנות
ייעודיות
בשוק.
בשלב של
למידה
ובחינת
המערכות

תוכנה לניהול
עסקים

תוכנה חדשה אשר תאפשר מעקב
וניהול מצבם התברואי של עסקים
בעיר ,כולל דוח ביקורת ממוחשב

משרד
הבריאות

עד סוף
שנת
2019

ללא

תוכנה
מפותחת
על ידי
משרד
הבריאות

הפעלת משמרת
ב' בין השעות
16:00-20:00

יעד  -מדיד
מתן שירות זמין יותר בשעות
הערב.

אחריות
מנהל

לו"ז

שיפור שירות
וחדשנות

מחשוב

תקציב

קבלת נתונים על כמות
חתולים ,מצבם
הבריאותי ,כמה חתולים
מעוקרים/מסורסים
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תכנית עבודה 2019
מטרה

תחום  /מחלקה

שיפור נגישות
מידע לתושב

צוות עובדים

חינוך והסברה

230

מחלקת הדרכה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

שיפור והנגשת
אתר האינטרנט

שינוי וחידוש תכנים
הפיכת האתר לנגיש יותר ועם
תכנים רלוונטים -שאלות תשובות

מנהל+
דוברות

1.6.19

ללא

גיבוש הצוות

הפיכת הצוות למגובש ,שיפור יחסי
עבודה
צוות המחלקה עבר לפני שנתיים
משבר  .לאור המצב במחלקה הוצאו
מספר אנשים .קיימים עדיין
משקעים בין חלק מהעובדים.

מנהל
מחלקה+
מחלקת
הדרכה

עד סוף
השנה

שוטף

שיפור מיומנויות
ומקצועיות

שליחת הצוות לכנסים וסדנאות
מקצועיים בנושאי רווחת בעלי חיים
ובטיחות מזון /כנס וטרינרי שנתי

מנהל

31.12.19

9000ש"ח

כתיבת נהלי עבודה
מחלקתיים

אוגדן של נהלי עבודה

מחלקת
הדרכה

1.6.19

חשיפת מסגרות
חינוך לפעילות
הכלבייה וחינוך
לחמלה

חינוך הדור הבא לאהבת בעלי חיים

מנהל
מחלקה
מוסדות
חינוך

01.10.19

הקמת ועדה
עירונית למען בעלי
חיים

ועדה אשר תפעל לרווחת בעלי
החיים במתחם העיוני ותקדם יוזמות
ורעיונות למען בעלי חיים

מנהל

גיבוש ועדה
עד 1.6.19

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• בדיקת אפשרות לנתוני
כניסה לאתר?

ימי גיבוש
סדנאות
שירות

שוריין עם
מחלקת
ההדרכה.

ללא

הגדלת כמות מסגרות
החינוך המגיעות לכלבייה
העירונית

הנדסה
231
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מטרות מינהל ההנדסה

 )1שיפור השירות לתושב
 )2יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ,תיקון  101ותיקון 116
 )3התנעת פרויקט ניהול וארגון ידע
 )4הגדלת היצע ותמהיל הדיור בעיר
 )5פיתוח והקמת תשתיות ציבוריות ,מבני ציבור ושטחים ציבוריים
 )6פיתוח אזורי תעסוקה
 )7התחדשות עירונית
 )8פיתוח פתרונות תנועה במרחב בדגש על שבילי אופניים והולכי רגל
 )9קידום ופיתוח מערכי תחבורה ציבורית עירוניים ובין עירוניים
 )10שיפור השירות לתושב ולבעלי עסקים
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מנהל הנדסה
תכנית עבודה – מטרות ,יעדים ומשימות אל מול ביצוע
מטרות מינהל ההנדסה
יעדים
שיפור השירות
לתושב

בוצע בשנת 2018
 .1ביצוע שינויים ארגוניים ושינויים תהליכים במערך השירות לתושב

 .1מעבר לניהול תורים אינטרנטי בלבד

 .2מיצובו של מרכז השירות כחוד החנית של מערך השירות של מינהל
ההנדסה

 .2דיגיטציה של כלל השירותים הניתנים
במינהל ההנדסה

 .3עבודה עם מספר מוביל במענה הטלפוני של מרכז השירות וכלל מינהל
ההנדסה

 .3מתן סטטוסים ותזכורות לתושבים ובעלי
עסקים ב SMS

 .4הנגשת מידע הנדסי לציבור

 .4הנגשת מידע בדבר תהליכים כגון רישוי,
העברות בטאבו וכו'

 .5טיוב ארכיון הרישוי וקישור תשריטים ישנים למרכז מידע
 .6הטמעת נוהל  SMSוהודעות במסגרת עבודות פיתוח
 .7ביצוע תהליכי למידה פנימיים ושיפור נהלי עבודה בהליכי שירות
 .8רכישת מרכזיית טלפונים חדשה והטמעת נהלי עבודה בכל הקשור למענה
טלפוני
 .9הטמעת נוהלי תחקור פנימיים הכוללת ,בין השאר ,שיחות חתך עם מקבלי
שירות באגף
 .10הכנסת מערכת ניהול תורים אינטרנטית לקביעת תורים מראש
 .11שימוש בתכנת המוקד ככלי למידה
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משימות לביצוע 2019

 .12שדרוג אתר האינטרנט ומרכז מידע הנדסי והכנסת מנועי חיפוש חדשים
 .13הטמעת נוהל סטטוס תיק ב SMS -לבעלי עסקים
ביצוע שינוי
ארגוני של מינהל
ההנדסה בראיית
הרפורמה,
מטרות מינהל
ההנדסה והחזון
העירוני

 .1בוצעו שינויים ארגוניים במחלקות רישוי ,פיקוח ותכנון תוך יצירת תפקידים
חדשים.

 .1מעבר למבנה של  3חטיבות ויחידת
שירות

 .2שיפור תנאי העסקה של העובדים ,בדגש על תפקידי הליבה בתחום
הרישוי ,פיקוח ,תכנון וביצוע

 .2כניסה לפיילוט "שכר עידוד" במסגרת
הפעימה השלישית לרפורמה
 .3הקמת יחידה ייעודית לטיפול בנגישות
במסגרת האגף והרחבת פעילותה

2
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שדרוג
והתמקצעות של
מערך כ"א הקיים

יישום תכנית
המתאר לעיר רע/
3000
פיתוח ואכלוס
שכונת נווה זמר

 .1בוצעו הדרכות נרחבות בדגש על תפקידי ליבה
בנושאים הקשורים לרפורמה בחוק התכנון והבנייה

 .1ביצוע הדרכות שוטפות לעובדים בהתאם לתכנית ההדרכה
השנתית.

 .2ביצוע תכנית ההדרכה במסגרתה כל עובד יצא
להשתלמות מקצועית אחת (לפחות) במהלך השנה

 .2קיום הרצאה מקצועית פעם בחודש לכלל האגף.

 .1הוכנו ופורסמו מסמכי המדיניות של תכנית המתאר

 .3הטמעת נוהל משוב עובדים ומנהלים
 .1הכנת פרוגרמה עירונית ,סקר נכסים עירוני ותכנית חניות
 .2קידום תכניות בסמכות מקומית

.1

.2
.3
.4

תכנון מתקדם של מערך השטחים הציבוריים ,בדגש על  .1ביצוע עבודות שלב אכלוס ברחבי השכונה בהתאם לתכנית
אכלוסי הבניינים
אזורי התפר עם השכונות הוותיקות ,בן צבי (רסקו)
וקריית שרת
 .2פיתוח שטחים ציבוריים (יפה ירקוני 4019 ,4004 ,ועוד)
הקמת גני ילדים
 .3תכנון השצ"פ המרכזי בשכונה
יציאה לביצוע של ביה"ס היסודי הראשון בשכונה
 .4פיתוח גני ילדים חדשים
פתיחת הספורטק העירוני החדש ,הסקייטפארק ובית
 .5אכלוס בית ספר יסודי
הקפה
 .6בניית אולם ספורט

 .5הפעלת מערכת פניאומטית לפינוי האשפה

 .7טיפול שוטף בפניות תושבים
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פיתוח שכונת
"נאות שדה"

 .1קידום והוצאת היתרי בנייה ליזמים בשכונה

 .1המשך פיתוח השכונה

 .2סיכום הסדר פינוי של משפחת נחום והסדר פיצוי מרמ"י

 .2השלמת פינויים ושיווק כלל במגרשים בשכונה

 .3תחילת עבודות פיתוח בשכונה

 .3היערכות לפיתוח שלב ב'

 .4השלמת פיתוח תשתיות שלב א' בשכונה
 .5פיתוח שצ"פים בשכונה
פרויקט ככר
העיר

 .1השלמת התכנון המפורט

 .1הכנת תב"ע המקנה זכויות נוספות הנדרשות לפרויקט

 .2עריכת מסמכי מכרז ביצוע פרוגרמה מקיפה המפרטת את חלוקת
השטחים בתכנית

 .2פרסום מכרז ויציאה לביצוע

 .3קידום תכנון מפורט של בית העירייה ותכנון שלדי של השטחים
הסחירים
עיר חכמה

 .1ליווי הפרויקט בכל היבטי ההנדסה ,תנועה ,רמזור ,מאור וכיו"ב'

 .1יציאה לפיילוט שליטה ובקרת רמזורים מסונכרנים
לקריית אתגרים

ליווי ביצוע
תת"ל 15

 .1ליווי שוטף של הפרויקט בדגש על ממשקים הקשורים לתנועה,
ניקוז ,תחנות הרכבת וכו'

 .1המשך ליווי עד להשלמה סופית של הפרויקט ב 2019

 .2היערכות לקראת פתיחת תחנות הרכבת ביולי 2018

 .2בחינת הפעלת מערך שאטלים מהרכבת לעיר
ולקריית אתגרים

 .3תגבור קווי תחבורה ציבורית וקווים מזינים לרכבת
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קידום תוואי
כביש "עוקף
צפוני"

סלילת הכביש

 .1קבלת אישור ממשלתי לתקצוב הכביש העוקף
 .2אישור תת"ל  67והכללת חיבור לחנה וסע לתכנית זו
 .3תכנון מפורט של כלל התוואי ,כולל שיקוע רחוב התדהר והיערכות
לפרסום מכרז לביצוע
 .4תפיסת חזקה על הקרקעות בתוואי הכביש המתוכנן
 .5קבלת הרשאות תקציביות ממשרד התחבורה
 .6פרסום מכרז לעוקף הצפוני ותחילת ביצוע

הרחבת רחוב
ויצמן – שלב
ב'

 .1השלמת הסלילה ופיתוח עד צומת ויצמן קרן היסוד

סיום הפרויקט

פרויקט מהיר
לעיר

 .1חתימה עם משרד התחבורה על עקרונות הפרויקט

תחילת הביצוע

 .2סיכום על תכנון תנועתי עקרוני
 .3השלמת תכנון מפורט והיערכות לתחילת ביצוע
בדיקת חלופות וגיבוש מתווה להקמת היכל תרבות.

הקמת היכל
תרבות
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שדרוג
מערכות
המחשוב
(ניהול,
חומרה,
-)GIS

 .1שדרוג/החלפת מערכות העבודה של הועדה אלפא
נומרי וגרפי ,פרסום מכרז בפברואר

 .1הטמעת העבודה במערכת רישוי זמין
 .2טיוב נתונים במערכת ה GIS

 .2עדכון שוטף ,שיפור ושדרוג אתר GIS

 .3הכנת חומרים למכרז למערכות הנדסה

 .3שיפור תהליכי עבודה בנושא תמרורים מול מחלקת
אחזקה באמצעות מערכת התמרורים

 .4הוחלפה מערכת תמרורים
 .5נרכשה מערכת לניהול שכבת הניקוז
 .6הוספת מודול לחישוב "דמי הקמה"
 .7הטמעת מערכת לניהול ואחזקת מאור רחובות

הנגשת מידע  .1סריקת וטיוב ארכיון הרישוי והעלאת החומר למרכז מידע הנדסי.
הנדסי לציבור
 .2הטמעת מערכת לניהול תורים אוטומטית למקבלי קהל במינהל
ההנדסה.

 .1קישור כל התשריטים הישנים מלפני שנת 1995
לארכיון המסמכים.
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מרכז המידע והשירות
יעדים
הפעלת מרכז מידע ושירות

בוצע בשנת 2018
 .1בחירת כוח אדם ,הכשרת עובדים ,ארגון מקום פיזי

משימות לביצוע 2019

" .2העלאה לאוויר" של מרכז השירות והפעלתו במתכונת מלאה

 .1העברת נושאים נוספים לטיפול מרכז
השירות ,כגון הוצאת היתרים ,טפסי ,4
ביצוע תשלומים ועוד.

 .3שימוש במרכז השירות ככלי למידה ,ניטור והבנה של מוקדי הכאב
ושינויים נדרשים

 .2הכנסת נוהל תחקור ומשובים של שירות
לקוחות

 .4הקמת והפעלת  Call centerתוך הטמעת המרכזייה ומעבר
למספר מוביל
 .5סיום הסדרת מערך כ"א במרכז
נהלי עבודה במרכז מידע
ושירות

יצירת "פורטל מידע הנדסי"

 .1אפיון מערך השירותים הניתנים על ידי מרכז השירות
 .2כתיבת תיק לרכז שירות
 .3הטמעת נהלי עבודה שוטפים כגון שעות עבודת המרכז ,הפסקות,
הגדרת אופן העבודה בזמן קבלת קהל וללא קהל ,תחומי עיסוק,
תאום ציפיות ועוד

הזנת התכנים לפורטל הנדסה

יצירה והטמעת כלי מדידה

אפיון והטמעת מדדי ביצוע – ()s.l.a

אפיון והטמעה דוחות מנהלים (מערכת )B.I

הטמעת מערכות תומכות
לעבודת מרכז המידע

 .1אפיון והטמעת המערכות call center ,c.r.m

 .1ביצוע שינויים במרכז מידע הנדסי
אינטרנטי

 .2שימוש באפליקציות מרכזיית IP

 .2אפיון והטמעת כלי עזר לעבודה שוטפת
7
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העמקת תהליכי עבודה מול יתר
מחלקות מינהל ההנדסה

החטיבה הסטטוטורית
לשכת תכנון
יעדים

משימות לביצוע 2019

בוצע בשנת 2018

 .1יישום ,מעקב ודיווח לתכנית המתאר

יישום תכנית המתאר

 .1יישום ,מעקב ודיווח לתכנית המתאר

גיבוש אסטרטגיה תכנונית
כבסיס לפיתוח לאזורי
התעשייה הצפוני והמזרחי

 .1הכנת ואישור מסמך מדיניות לאזור התעסוקה המזרחי
(מתחם אמדוקס) לרבות תכנון להרחבת רחוב הפנינה.

 .2לימוד הנושאים לטיפול במסגרת היערכות
לעדכון תכנית המתאר
 .1קריית אתגרים – יישום ,קידום ואישור תכניות
פרטניות מפורטות

 .2השלמת התכנון והכנת מסמך מדיניות תכנונית לא"ת הצפוני.
 .3באזור המזרחי – השלמת טיפול באישורי משרד התחבורה
והוועדה המחוזית לפיתוח המתחם ,לרבות תחנת הרכבת.

קידום הסדרת גבולות
שיפוט בין עיריית רעננה
למועצה האזורית דרום
השרון

 .1הבאת תכנית "משולש גבעת חן" לדיון.

 .1הסדרת מרחבי התכנון
 .2הכנת תכנית מפורטת למשולש גבעת חן

הטמעת נהלי עבודה
בתחום התכנון בהתאם
לתיקון  101לחוק התכנון
והבנייה

 .1הכנת נוהל עבודה פנימי לקליטת תכניות

 .1הטמעת נהלי העבודה במחלקת מידע
ומחלקת תכנון בISO-

הכנת הנחיות מרחביות
בהתאם להנחיות הרפורמה

 .1הוכנו ופורסמו הנחיות מרחביות לרעננה ,תוך שיתוף ציבור
אדריכלים

 .1ביצוע עדכונים תקופתיים להנחיות מרחביות
 .2הכנת הנחיות מרחביות לשכונות רע 2011/ו
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בחוק התכנון והבנייה

 .2עדכון והשלמות להנחיות המרחביות הקיימות לכל סוגי
הבנייה.

/2012ב

 .3הכנת הנחיות מרחביות לשכונת רע2012/
הכנת מסמכי מדיניות
בהתאם לתכנית המתאר

 .1פרסום מסמכי המדיניות לאזור התעשייה ורחוב אחוזה

 .1ביצוע סקר נכסים עירוניים וסקר שב"צים

 .2השלמת הכנה של יתרת מסמכי מדיניות לאזורי התייחסות
בעיר שטרם נדונו ואישור המסמכים בוועדה המקומית.

 .2הכנת נספח תנועה וחניה

 .3פרסום מסמכי המדיניות לאזור התייחסות בעיר
 .4הכנת נספח פרוגרמתי
שדרוג מערך כ"א והתאמות
ארגוניות לרפורמה בחוק

 .1לשכת התכנון מאוישת ופועלת באופן מלא

קידום תכנון לאזור הנופש
המטרופוליני

 .1התכנית הובאה לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 .2עבודה לפי מודל מצוינות של הפעימה
השלישית לרפורמה

 .2חתימה על הסכם חלוקת הכנסות עם מוא"ז חוף השרון

ביצוע סקר נכסים עירוניים
ושטחי ציבור

 .1קבלת הסכמת רמ"י לקדם התכנון באופן
עצמאי ולא על ידי משרד חיצוני
יציאה לסקר ,שב"צים ,שצ"פים ,רישום שטחים
ציבורים וכיוב'

הכנת תכנית אב לביצוע
שבילי הליכה בעיר
9
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 .1קיום הדרכות שוטפות ומיקצוע עובדים

מחלקת רישוי בניה

יעדים

בוצע בשנת 2018

מענה לפניות תושבים

להמשך ביצוע בשנת 2019
 .1העלאת רמת השרות וניהול קשר ומעקב עם המבקשים עד לסגירת הפניה.
 .1עדכון בקשות ישנות שנמצאות במערכת והכנסתן ברישוי זמין בלבד.

עבודה שוטפת במערכת
רישוי זמין

 .1שיפור בטיפול בבקשות
להיתר המוגשות במערכת
רישוי זמין.

 .2המשך קביעת ושיפור נהלים לטיפול בבקשות מכל הסוגים.

עבודה במערכת לניהול
הועדה (קומפלוט) .

 .1עבודה שוטפת במערכת .

 .1שליחת מיילים אוטומטית לעדכון שלבי טיפול למעקב המבקשים ועורכי הבקשה.

הטמעת מערכות המחשוב
לניהול הוועדה

 .2מבוצעות פגישות עבודה עם
נציג של קומפלוט לשיפור
תהליך רישוי זמין.

 .1שיפור ושדרוג תהליכי עבודה במערכת בהתאם לצרכים .

הגדלת היקף השירותים
הדיגיטליים שניתנים כיום
על ידי המחלקה

 .1עודכנו מסמכים סטטוטוריים
לאתר האינטרנט "מרכז
מידע הנדסי" כולל טפסים
מקוונים.

 .1העלאת מדריך חישוב זכויות ותכנון לקידום תכניות מכוח תמ"א .38
 .2הזנת תכנים ועדכונים לפורטל הנדסה.
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שיפור תהליך בדיקת
הבקשות

 .1התאמת הבקשות כבר בשלב הקליטה למסלולים אליהן הן מיועדים (תוספת או
בנייה חדשה) +בדיקת איכות הבקשה.
 .2הקטנת סבב תיקונים מול עורך הבקשה.

קיצור תהליך הוצאת היתר

 .1שיפור הסנכרון עם מחלקות אגרות ופיקוח

שיפור מקצועיות העובדים

 .1הכנת תכנית להכשרה מקצועית עם כל מחלקות המנהל .

העלאת רמת השרות
במחלקה

 .1פניות יועברו במיילים כולל מעקב מנהל .
 .2סדנת שיפור השירות .
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פיקוח על הבניה
יעדים

להמשך ביצוע בשנת 2019

בוצע בשנת 2018

 .1העלאת רמת השרות בערוץ הטלפוני וניהול קשר עם
התושב עד לסגירת הפניה.

טיוב הליכי המענה לפניות
תושבים

שיפור ניכר בשירות ובמענה לפניות התושבים.

היערכות לסיום בניה ,הנפקת
טפסי  4ותעודות גמר לשכונות
החדשות ,נווה זמר ונאות שדה
ולפרויקטים לחיזוק ושדרוג
מבנים במסגרת תמ"א 38

נמסרו  10טפסי  4עבור  383יחידות דיור ו 11 -תעודות גמר
לפרויקטים בשכונת נווה זמר.

 .2המשך הטיפול וטיוב השרות במתן מענה לפניות
התושבים.
המשך פיקוח על הבנייה רציף ושיטתי בהתאם להתקדמות
הבנייה בשכונות ובפרויקטים השונים ברחבי העיר.

ו 12-טפסי  4עבור  122יחידות דיור ו 3-תעודות גמר
לפרויקטים במסגרת תמ"א 38
ועוד  52טפסי  4ותעודות גמר עבור בניה צמודת קרקע

הגברת שיתוף פעולה חוצה
ארגון בדגש על מניעת מטרדים
וסכנות באתרי בנייה

מתקיים שיתוף פעולה הדוק ויום-יומי עם התביעה העירונית,
הפיקוח העירוני ,מחלקת רישוי עסקים ומחלקת אחזקת
תשתיות

שיפור השירות והמקצועיות תוך
שימוש באמצעים טכנולוגיים
עדכניים

 .1שימוש בטאבלטים.

 .1העמקת שיתוף הפעולה בין המחלקות העירוניות בדגש
על ממשק עם התביעה העירונית.
 .2יצירת מנגנון סיורים משותפים ביחד עם הפיקוח עירוני,
היח' אזורית לאיכות הסביבה ויח' האכיפה העירונית.
בחינת המשך השימוש בטאבלטים ואמצעים טכנולוגיים
לשיפור תפוקות הפיקוח על הבנייה .נדרש שיפור טכנולוגי או
בחינה של אמצעים אחרים

 .2שימוש במערכת GIS
משודרגת
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הטמעת נוהל פיקוח ואכיפה
חדש,

 .1עבודה בהתאם לרפורמה ולשינויים בתיקון  116ו101-
לחוק התכנון והבנייה ,בהתאם לנהלי עבודה ,ומדיניות
אכיפה ארצית בדגש על אכיפה יזומה.

עבודה על פי נוהל דרכי מימוש אכיפה מאושר

לרבות נושא אכיפה והטלת
קנסות מנהליים בהתאם לתיקון
לחוק

 .2המשך עבודה על פי נוהל דרכי מימוש אכיפה מאושר.
 .3הכנת סקר – איתור ומיפוי עבירות בניה.
 .4פעולות הסברה למניעת עבירות בניה :הזנת תכנים
ועדכונים בפורטל הנדסה ,פרסום שוטף על אירועים
מיוחדים (צווי הריסה ,גזרי דין בולטים ,טופסי 4
לפרויקטים גדולים ומורכבים ,וכדומה).

צמצום משך זמן הטיפול
בעבירות בנייה

הזמנת חשודים והעברת חומר לתביעה העירונית מיד עם
סיום וגיבוש תיק החקירה

טיפול בעבירות בניה תוך עמידה בסד הזמנים המוכתב
מתוקף תיקון  116לחוק ,והטלת קנסות מנהליים על עבירות
תכנון ובניה.

שיפור מקצועיות בדגש להרחבת
אפשרויות הכשרה והעצמת
עובדים

שיבוץ עובדים בקורס שיפור השרות וקורס מפקחים (תיקון
)116

 .1בניית תכנית להכשרה מקצועית של כלל העובדים
הכוללת את הנושאים הנדרשים להגשמת תכנית עבודה.
 .2ריענון נהלי עבודה בכל הנוגע לחובת דיווח שוטף במהלך
הבניה ,התארגנות אתרים ,נהלי אכיפה יזומה תוך מיפוי
העבירות והשלמת טיפול על פי החוק והנהלים.
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מחלקת רישוי עסקים
יעדים
שיפור ממשק הלקוח

שדרוג מערכות המידע
וכלי העבודה
הגדלת אחוז העסקים
המחזיקים ברישיון עסק
הגברת האכיפה מול
עסקים הפועלים ללא
רישיון עסק.

משימות לביצוע בשנת 2019

משימות לביצוע בשנת 2018
 .1מעבר לטפסים דיגיטאליים (כולל חתימות) -בוצע חלקית

 .1שיתוף פעולה עם ישראל דיגטלית להפיכת הליך
הרישוי לממשק דיגטלי לכל אורך התהליך.

 .2הכנת טופס טיולים/חוברת מידע לכלל הנושאים העירוניים
הקשורים בהוצאת רישיון העסק -בוצע חלקית

 .2בחינה של פתיחת הליך רישוי בבית הלקוח

 .3הכנת סרטון הדרכה לפתיחה וחידוש רישיון עסק -בוצע

 .3הטמעת סרטון הדרכה לפתיחה וחידוש רישיון עסק

.1
.2
.3
.1

פיתוח ממשקים בין כח"ל למערכת ניהול הועדה – נבחן,
לא ניתן לביצוע
ביצוע ביקורת עם טאבלטים – נערך פיילוט לא צלח
הוצאת רישיון עסק דיגיטאלי
עליה ל  92%מהעסקים מחזיקים ברישיון עסק תקף

 .1בחינה של פתיחת הליך רישוי בבית הלקוח
באמצעות מחשבים ניידים
 .1שמירה על אחוזי רישוי גבוהים (מעל )90%

הטמעת נוהל אכיפה עירוני יחד עם תובע עירוני-
.1
התעכב עקב שינויים במחלקת התביעה העירונית

 .1הטמעת נוהל אכיפה עירוני יחד עם מחלקת
התביעה העירונית

 .2ביצוע ביקורות שגרתיות בעסקים המחזיקים ברישיון
(עמידה בתנאים) -בוצע

 .2הטמעת דרישות פרקליטות המדינה בנוגע לתהליך
האכיפה

 .3הגברת אכיפה בנושא כסאות ושולחנות בהתאם למתווה
החדש -בוצע

 .3המשך ביצוע ביקורת שגרתיות בעסקים המחזיקים
ברישיון

 .4הגברת אכיפה מול עסקים ללא רישיון עסק ,בדגש על
מפגעים לציבור -בוצע

 .4הגברת שת"פ בין מחלקת האכיפה העירונית,
משטרת ישראל והמחלקה.
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שדרוג והתמקצעות של
מערך כ"א קיים.

 .1הכשרת כלל המפקחים לשלב א' (הכשרת יסוד) -בוצע
חלקית עכב שינויים בכוח אדם

 .1הכשרת כלל המפקחים לשלב א' (הכשרת יסוד)-
בהתאם לכ"א

 .2יציאה לכנס רישוי עסקים שנתי לכלל המפקחים -בוצע
חלקית

 .2יציאה להשתלמות בנושאי הרפורמה ברישוי עסקים

 .3קיום תכנית הכשרה פנים מחלקתית

 .3יציאה לכנס רישוי עסקים שנתי לכלל המפקחים

 .4הגברת שיתופי פעולה עם רשויות מקבילות
שיפור אתר האינטרנט
והנגשתו.

 .1שיפור דף רישוי עסקים במסגרת שיפור מרכז המידע
ההנדסי -בוצע

 .1כחלק מהפיכת הליך הרישוי לדיגטלי

הטמעת הרפורמה בחוק
רישוי עסקים

 .1השלמת כתיבת המפרטים האחידים בהתאם להנחיות
משרד הפנים .לרפורמה

 .1השלמת כתיבת המפרטים האחידים בהתאם
להנחיות משרד הפנים .לרפורמה

 .2הנגשת הרפורמה באינטרנט.

 .2הנגשת הרפורמה באינטרנט.

עדכון וכתיבת נהלי ISO

הטמעת כלל הנהלים הללו

 .3הטמעת השינויים החדשים הנכנסים לחוק בשנת
 2019ובלל זה שינוי בתקופת הרישיונות ובמסלולי
הרישוי השונים
עבודה בהתאם לנהלים

הטמעת נושא הנגישות

 .1המשך הטמעת תחום הנגישות לכלל העסקים הטעונים
ברישיון עסק(מתקדם מצוין)

שדרוג ושיפור
התקשרויות עם נותני
האישור במטרה לקצר
זמני תשובה

 .1מתן הרשאות עבודה לווטרינר ,יח' אזורית ויתר גורמי חוץ -המשך ביצוע
בוצע
 .2ביצוע שימועים וביקורות משותפות -בוצע
15
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המשך ביצוע

חטיבת הפיתוח
פיתוח תשתיות ,נוף ותנועה
יעדים

משימות לביצוע בשנת 2019

בוצע בשנת 2018

 .1ניהול ביצוע של פרויקטים בהתאם לתכנית
העבודה

הקמת מחלקת
פיתוח תשתיות
ותנועה

הוקמה המחלקה

שיפור השירות
לפונים לוועדת
התנועה -תושבים
ועובדי עירייה

 .1ביצוע שינויים אירגוניים ותהליכיים במערך מתן השירות.

 .1מתן שירות מהיר ומקצועי לפונה.

 .2הנגשת דרך הפניה לוועדת התנועה בתוכנה אחת.

 .2עדכון כל פונה לעיתים קרובות יותר בסטטוס
הפניה.

 .2ביצוע סקר תמרורים ועדכון שכבת ועדות תנועה

 .3עדכון כל פונה בסטטוס הפניה לאורך תהליך העבודה.
 .4עמידה בתקן סגירת הפניות ומתן מענה מהיר לפונה

שינויים טכניים
וארגוניים

 .5תהליך עבודה נכון ואחיד מקליטת הפניה עד להוצאת תשובה
לפונה והוראת ביצוע.
 .1עדכון וקליטת תמרורים בתכנת  GISבאופן עצמאי ולא באמצעות
חברה חיצונית.

 .1קליטת כל התמרורים הקיימים בעיר באמצעות
סקר תמרורים חדש ועדכני.

 .2סריקת הוועדות לתוכנת GIS

 .2סריקת כל ארכיון הוועדות לתכנת .GIS

 .3קליטה ועדכון שוטף של תאונות הדרכים בעיר ופיתוח מאגר
תאונות דרכים

 .3ביצוע סטטיסטיקה והוצאת דו"חות אשר ניתן
להפיק מהם מסקנות ודרכי עבודה בנושאים
תנועתיים ובנושא תשתיות מתוך מאגר תאונות
הדרכים.
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ניהול שוטף של
וועדות התנועה ודרך
עבודה יעילה

 .1קיום  2וועדות בחודש

 .1קיום  2וועדות בחודש -ממוקדות ואפקטיביות.

 .2העלאת כמות הנושאים הנידונים בוועדה 30-40 ,נושאים.

 .2האצלת סמכויות נוספות בניהול פניות התושבים.

 .3האצלת סמכות טיפול בפניות מיועצי התנועה למנהלות המחלקה.

 .3העלאת מס' פניות התושבים לוועדת התנועה.

 .4עבודה צמודה תוך חניכה ,ליווי ולמידה עם יועצי התנועה ומנהלות  .4העלאת כמות הפניות הנסגרות במסגרת
המחלקה ללא צורך בדיון של וועדת התנועה.
המחלקה.
 .5נפתחו  1524פניות.
 676פניות הועלו לדיון בוועדות התנועה לאורך השנה.
 848פניות נסגרו במסגרת המחלקה
הקמת מחלקה נופית
לניהול פיתוח
שצ"פים ושבילי
אופניים
שיפור מערכות
תחבורה ציבורית
בעיר

הוקמה המחלקה

ליווי הליכי הרישוי ותיקי המידע
הוצאה לפועל של מערך שבילי אופניים

היערכות לפתיחת תחנות הרכבת בעיר

 .1היערכות לפעימה השניה במסגרת תכנת תגבור
תח"צ לפתיחת תחנות הרכבת ,לרבות קידום
מערך שאטלים מתחנות הרכבת העתידיות.
 .2הכנת תכנית לארגון חדש לתח"צ
 .3קידום פרויקט מהיר לעיר בדגש על מערכי
התחבורה הציבורית ,תוספות קווים לעיר וכיו"ב'
 .4יצירת שיתופי פעולה עם חברת  Moovitו
 Wazeבמתן כלים לתכנון מערכי תח"צ
17
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מחלקת בניה ציבורית
יעדים
הכנת תכנית עבודה רב שנתית
למבני חינוך.

בוצע בשנת 2018

גורמי סיוע  /שותפים
מינהל חינוך.

משימות לביצוע בשנת 2019
כתיבת תכנית לאישור מנכ"ל.

גזברות.

הגדרת נוהל מסירת פרויקט
למחלקת אחזקה למחלקה
הרלוונטית שתאיישו.

מחלקת רלוונטית.

יצירת מפרטים מנחים לתחום
הבינוי הציבורי .

אגפי בינוי ואחזקה ,מחשוב,
ביטחון ,חשמל.

הכנת גאנט לשלבים המרכזיים של
פרויקטים הנכללים במסגרת תכנית
עבודה שנתית.

אגף מחשוב.

קביעת תרשים ביצוע לפרויקט.

מעבר לניהול פרויקטים ממוחשב.

אגף מחשוב

רכישת והטמעת השימוש בתוכנה
ייעודית לניהול פרויקטים.

הכנת מכרז מסגרת לקבלני בינוי.

לשכה משפטית /יועץ חיצוני..

כתיבת מכרז ופרסומו.

חיזוק ההיבטים של בנייה ירוקה
בבינוי הציבורי .

חידוד נוהל שנכתב בעבר מחדש.

מחלקת אחזקה.

קבלת מפרט של אגף בינוי
לוגיסטיקה ואחקה .

מבנים חדשים תוכננו תחת ת"י
 5281למעט גנ"י שתוכננו תחת
האוגדן של היחידה הסביבתית
לאיכות הסביבה.

קבלת מפרטים מאגף מחשוב ,מחלקת
חשמל ומנ"מ מאגף ביטחון.

הגשת כל מבני הציבור החדשים
להתעדה ע"י מכון בקרה מוסמך.
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נגישות
יעדים

בוצע בשנת 2018

גורמי סיוע /
שותפים
מחלקת הדרכה,

הגברת המודעות לצרכים
ודרישות החוק ושיפור השירות יועצת נגישות.
לאנשים עם מוגבלויות.

גיבוש תכנית הדרכה בנושא נגישות וחשיפה לנושא
נגישות השירות (בנוסף לנגישות פיזית).

השלמת סקרי נגישות עירוניים
בהתאם לדרישות החוק
והתקנות וגזירת שלביות יישום
מתוכה.

יועצת נגישות.

הושלמו סקרי נגישות לכלל מבני ביצוע סקר בכלל העיר אודות מצב הנגישות בצמתים.
הציבור ,גינות ומבני החינוך
חלוקה לתכנית עבודה על פי שכונות.
העירוניים.
ביצוע תכנתי הנגשה לפי תכנית העבודה.
קיימת שלביות ביצוע עבור כל
הנ"ל.

הכנת תכנית עבודה רב
שנתית לנגישות פיזית וחושית
בעיר.

יועצת נגישות.

הוכנה תכנית עבודה לרבות
חלוקה למנות.

הסדרת הנגישות במבני
ציבור.

יועצת נגישות

קידום ביצוע מנה ראשונה מתוך
תכנית העבודה.

סיום טיפול במנה הראשונה ותחילת טיפול במנה השנייה

מעלית בבי"ס זיו ,הסדרת
נגישות בב"ס עצמאי חרדי,
עבודות הנגשה פרטניות בגני
ילדים ובתי ספר ,ביצוע 18
כיתות אקוסטיות בבתי ספר
וגנ"י

ביצוע עבודות הנגשה בבי"ס אמי"ת רננים ,ביצוע מעלית
ומעלון בבי"ס אוסטרובסקי ,ביצוע הנגשות פרטניות
וכיתות אקוסטיות על פי צורך.

-

בקרה על ביצוע ע"י מחלקת גינון ונוף ותשתיות

הסדרת הנגישות במבני חינוך .יועצת נגישות
מינהל חינוך
אגף בינוי

פיקוח על הסדרת הנגישות

ס .מהנדס העיר
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משימות לביצוע בשנת 2019

בגינות עירוניות ,תחנות
אוטובוסים והנמכת מדרכות

קבלת אישור יועצת נגישות על הביצוע

מחלקת גינון ונוף
יועצת נגישות

הטמעת הסדרת הנגישות
בפרויקטים של בינוי ותשתיות
ונוף

יועצת נגישות ,אגף
בינוי ,מחלקת גנים
ונוף וס .מהנדס
העיר

הסדרת פורום נגישות עירוני

אגפי הנדסה ,חוזת
העיר ,חינוך ,בינוי.

הכנת מדיניות עירונית בנושא
נגישות ופרסומה לציבור.

לשכת מנכ"ל,
דוברות.

הטמעת נוהל עבודה בו כל תכנית של ביצוע שיפוץ
במבנים ,גינות או ברחובות יעבור ליווי תכנוני של יועצת
נגישות.
בוצע הסדרת הליכי עבודה מול
מחלקת רישוי עסקים.

גיבוש הליכי עבודה ותחומי אחריות.
יוגש לאישור מנכ"ל.
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מחלקת חשמל
יעדים

להמשך ביצוע בשנת 2019

בוצע בשנת 2018

חיזוק והחלפת עמודי תאורה
לפי סקר בטיחות

בהתאם לסקר ,הוחלפו כ 60-עמודי תאורה חלודים כולל
רחוב יגאל ידין/לסקוב/רח' השרון.

המשך החלפת עמודים בהתאם לצורך

ליווי פרויקט עיר חכמה

סיוע וליווי מקצועי בעבודות הקשורות למכרזים של אגף
מחשוב ואגף ביטחון בהתאם למכרזים שיצאו.

סיוע וליווי מקצועי בעבודות הקשורות למכרזים של
אגף מחשוב ואגף ביטחון בהתאם למכרזים שיצאו.

מכרז  9/2017הקמת
מערכת שו"ב רמזורים

פורסם מכרז ונקבע זוכה

הקמת מערכת שו"ב רמזורים בהתאם למכרז 9/2017

צמצום צריכת החשמל
העירונית

 .1הושג חיסכון של כ 2.1% -בצריכת החשמל הכללית,
וחיסכון של כ 4%-במדד למ"ר.

 .1המשך החלפת נורות לנורות חסכוניות.

 .2הושג חיסכון יחסי לצריכת חשמל לג"ת בודד כ1.3%-
( 543קוט"ש/לג"ת לעומת  550קוט"ש לג"ת).
מכרז אחזקת מאור רחובות

פרסום מכרז ונקבעו זוכים

המשך עבודה בהתאם למכרז הנ"ל.

דו"ח מבקר העירייה

הוגש דו"ח עם המלצות לביצוע

המשך טיפול נדרש לפי ההמלצות שנרשמו בדו"ח כגון:
הסדרת הסכם עם החברה שמבצעת בקרת חשבונות
חשמל ,הכנת נוהל . ISO

מאור רחובות – שידרוג
התאורה ומעבר לתאורת לד

הכנת תוכנית אב לשידרוג ופיתוח תאורת רחובות.
21
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 .2השגת חסכון של  1.5%נוספים.

חטיבת התפעול
מחלקת ארון וכספים ,מדידות נכסים
יעדים

בוצע בשנת 2018

איסוף וניהול ידע

משימות לביצוע בשנת 2019
 .1עדכון נהלי עבודה והתאמתם לרפורמות שבוצעו במהלך השנים האחרונות .
 .2בחינה וקידום רכישה של מערכת תומכת לפרוטוקולים ומעקב משימות
 .3בחינה וקידום מערכת לניהול מסמכים בכלל המינהל
 .4קליטת מידע לתוך הפורטל הארגוני
 .5איסוף ותיעוד ידע קיים
 .6בניית מערך שאלות תשובות למרכז המידע

מרכז המידע ההנדסי

התאמת האתר לחוק הנגישות

הטמעת נהלי עבודה
לטיפול בחשבונות

הוטמע נוהל עבודה לפרויקטים במימון
מפעל הפיס

הושלמה כתיבת המכרז למערכות
מערכת ניהול ועדה
והטמעת כלי המדידה הנדסה.
בתהליך הרישוי
והפיקוח על הבנייה

 .1פרסום המכרז לשדרוג המערכת
 .2הטמעת מערכת BI
 .3מעבר לחתימה אלקטרונית במסמכי הועדה
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מערכת לניהול תורים
בועדה

קבלת קהל בימים א' וה' עפ"י זימון תורים באינטרנט

שדרוג מערכת
תמרורים

המערכת הוטמעה והותאמה לנהלי העבודה ולתמיכה
באופי העבודה במדור תנועה

הטמעת מערכת
לניהול שכבת הניקוז

איסוף מידע ,עדכון וטיוב נתוני השכבה

המשך טיוב נתונים

הטמעת מערכת
לניהול שכבת מאור
רחובות

נרכשה מערכת ונקלטה בה שכבת בסיס

 .1טיוב וקליטת נתונים למערכת

ממשקים טכנולוגיים
לשפור השרות
לתושב

 .2בחינת הצורך וקבלת החלטה לביצוע סקר עמודים.
 .1הוטמע מודול  SMSברישוי לעדכון בהליכי
רישוי ומדידה

ביצוע תשלומים של אגרות והיטלים באינטרנט ובקיוסק המידע

 .2העמדת קיוסק מידע

מערכות מידע

 .1בחינה והטמעת מערכת לניהול פרויקטים
 .2שילוב מערכת צ'ט בוט במרכז המידע
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שכלול נהלי העבודה מול מערך זימון התורים

מחלקת פיצויים והשבחה
יעדים

משימות לביצוע בשנת 2019

בוצע בשנת 2018

הגברת המודעות והפרשנות של תיקון  126כלפי התושב.

היערכות לקראת
מימוש ושינויים מכוח
תכנית המתאר
רע3000/

הטמעת נהלי העבודה הקשורים לתכנית.

חיזוק יחסי גומלין מול
מחלקות האגף בדגש
על הגברת הוודאות
על הכנסות והחזרים
צפויים כל רבעון.

בוצעה עבודה בשיתוף פעולה מלא ,בעיקר מול מרכז קיום ישיבה רבעונית עם לשכת התכנון בדגש על תמורות תכנוניות
המשפיעות על ערכים ופוטנציאל השבחה.
מידע.

בחינה של חוות הדעת המשפטית בעניין( .פיקוח וחשיבה על ההליכים
בעקבות תיקון .)126

ישיבה רבעונית עם מחלקת הרישוי בכל הקשור לצפי היתרים
עתידיים.
עבודה עם מערכת  BIככלי לניהול והפקת דוחות רבעוניים

חיזוק יחסי הגומלין
מול אגף המיסים

שכלול והטמעת ממשקי העבודה בין האגפים ,וביצוע
הדרכות.

המשך התהליך.

מתן כלים והתמקצעות
של עובדי המחלקה

בוצע בעיקר למנהלים ,במסגרת השתתפות בפורם
מנהלים וקורס פיתוח מנהלים.

קיום ישיבה מחלקתית כל שבועיים.

שיפור השירות לתושב

יישום "אמנת שירות" אשר תפרט את נהלי העבודה
הקשורים למתן מענה טלפוני ,מענה על מיילים
וצמצום קבלת קהל של תושבים.

השתלמות /קורס מקצועי לעובדים בזיקה ישירה לתפקיד.
המשך התהליך בדגש על מענה מקצועי ומהיר ללא צורך בהגעה .

קבלת קהל פחתה ביותר מחצי ,משנה קודמת.
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ריכוז חלק מההליכים
המשפטים על ידי
המחלקה.

עבודה בשיתוף פעולה עם עו"ד חיצוני.

טיפול בלעדי של המחלקה בנתך מסוים של ההליכים.

פגישות חודשיות עם
מנהל אגף ויועמ"ש
(ובמידת הצורך עם
השמאים הרלוונטיים),
בסוגיות מיוחדות.

בוצעו באופן חלקי דרך "פורם השבחה" או בפגישות
מזדמנות מעת לעת.

הטעמה מראש של הפגישות ביומנים למהלך כל השנה ועמידה בפועל
על קיומן.

סיוע ותמיכה למרכז
מידע.

עבודה בשיתוף פעולה.

עבודה בשיתוף פעולה ,ביצוע הדרכות של המחלקה באופן שוטף.

טיפול בבקשות לפטור
באמצעות נוהל אחיד
ומסודר

הוכן הנוהל לקבלת פטור ,ניתנה חוות דעת משפטית
לעניין הפטורים לפיו המחלקה עובדת.

בחינה של חוות הדעת ושל בקשות הפטורים פעם נוספת.

חישוב היטל ההשבחה בוצע לאחר העברת תוכנית
חילוץ פרוטוקולים
לקידום הוצאת היתרים סופית מהרישוי.
עבודה עם מערכת BI

בוצעו ישיבות מקדמיות.

הטמעת המערכת ,הפקת דוחות ושימוש לצורכי המחלקה.
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חילוץ פרוטוקולים כחלק מהליך רישוי זמין.

מועצת נשים
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מועצת הנשים העירונית – תכנית עבודה 2019
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מטרה

משימה

תיאור

תאריך

הוצאה
משוערת

הכנסה משוערת

הערות

לרווחת כלל
הנשים
בעיר
גיבוש
מועצת
נשים

יום האישה הבינ"ל
2019

המופע "נשים"

מרץ 19

30,000

צפי הכנסה₪ 12,000 :

התקיים

גיבוש צוותי עבודה

מפגש עפ"י הצרכים ( 4-5מפגשים
שנתיים)

שנתי

1,000

כיבוד בסיסי
תוכן המפגשים עדיין
בתכנון

רווחה
והגברת
המודעות

יום המאבק הבינ"ל
באלימות נגד נשים

הצגה  +שיח יוצרים

נובמבר 19

20,000

צפי הכנסה₪ 14,000 :

בריאות
האישה

פרוייקט "קו ליטל"

ערב התרמה לפרוייקט "קו ליטל"
פרוייקט לטיפול אישי פרטני מקוון
באמצעות האינטרנט לנשים המתמודדות
עם סרטן השד

דצמבר 19

3,000

בריאות
האישה

חודש הגברת המודעות
לסרטן השד

שת"פ עם קופ"ח כללית והאגודה למלחמה
בסרטן

בריאות
האישה

מיזמי ספורט

בריאות
האישה

החודש ה10-

בתכנון

שת"פ עם רודי
בוקסנבוים

אוקטובר 19

3,500

צפי הכנסה₪ 2,000 :

הרצאת כירורג  +מופע

 .1יום ספורט

מאי 19

5,000

צפי הכנסה ₪ 1,000

בתכנון

 .2קורס הגנה עצמית (חינם)

כל השנה

0

שנתי

50,000

תמיכה פרטנית לנשים אחרי לידה

בביצוע אילת
לפידות
יועצת רה"ע לקידום
מעמד האישה

סדנא של  10מפגשים לנשים בנות +65
בשיתוף פעולה עם המרכז לסיוע נפגעות
תקיפה מינית (חינם)

בריאות
האישה

סדנא

רווחת
והגברת
המודעות

הרצאות בנושאים
רלוונטיים  +תערוכת
ציורי נשים

העצמת
נשים

 1קורס

"המרכז הישראלי להכשרה פוליטית" ספטמבר 19
קורסי הכשרה ייעודיים לעבודה
פרלמנטרית

העצמת
נשים

 1קורס

קורס דירקטוריות
המרכז להשתלמויות של אוניברסיטת
בר אילן

העצמת
נשים

פרסום

עיתונות ,טרנספרנטים ,איגרת חודשית

.1
.2
.3
.4
.5
.6

"" She Codes
הרצאה בנושא עזרא
ראשונה/הורים ילדים
תערוכת ציורים
הקרנת סרט  +הרצאה
"לפרוש בשיא" – הרצאה
פאנל רופאים בנושא בריאות
האישה

במיידי

0

שנתי

20,000

צפי הכנסה₪ 6,000 :

בבדיקה

בתכנון

מטרה :פתיחת
הקורס בשלמותו
ברעננה במתווה
שיוסכם עליו ביחד
ארז 050-7848597

סה"כ תקציב משוער

ספטמבר 19

7,500

בתהליך התקשרות

המרכז הישראלי
להכשרה פוליטית

יתקיים ברעננה

10,000

150,000
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יחידת פרויקטים
263

יחידת פרויקטים  -תוכנית עבודה 2019
יחידת פרויקטים:
 .1תכנון ,הפקה וקיום פרויקטים ואירועים עירוניים ,השקות וכנסים ,ביקור משלחות מהארץ ומחו"ל ,אירוח שרים ,ח"כים ואחרים.
 .2סיוע ליישום לפרויקטים שונים ברמה הארצית.
 .3ריכוז ועדת חריגים לנושא תווי חנייה.
 .4ריכוז הפניות לוועדת יועצים (בתחומים לא הנדסיים) וטיפול בנושא.
 .5ליווי תהליכי הנצחה והוצאתם לפועל.
 .6ליווי וטיפול בנושא פרויקט "מחשב לכל ילד".
 .7הנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות איבה.
 .8ניהול מערכת הבחירות לכנסת.
משימות:
 .1הפקת אירועים עירוניים ,כגון :חנוכת מתקנים עירוניים ,השקות ,כנסים ועוד.
 .2יישום החלטות ועדת הנצחה בהקמת אתרי הנצחה בעיר וטקסי הנצחה.
 .3הפקת אירועים וימי גיבוש אגפי באחריות האגף.
 .4תכלול אירועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות לצידה של סמנכ"לית העירייה.
 .5הפקה וניהול של טקסי הזיכרון בבתי העלמין.
 .6הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  +אירוע הצדעה לפצועים ובני זוגם.
 .7ריכוז וועדת חריגים לעניין תווי חניה לעובדים ולתושבים.
 .8ריכוז הועדה לעניין מינוי יועצים כלליים.
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 .9ריכוז וליווי תהליכי הנצחה והפקת אירועי הנצחה.
 .10ריכוז וטיפול בפרויקט "מחשב לכל ילד".
 .11תכלול ישיבת מועצת עיר לרגל  97שנים להיווסדה של רעננה.
 .12הנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
 .13ניהול מערכת הבחירות לכנסת מול מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים.

יעדים:
 .1הפקת אירועים של חנוכת מתקנים עירוניים ,השקות וכנסים ועוד – רמת ביצוע ושירות מיטביים ,תוך שימוש של  20%לפחות בכוחות אמנותיים פנימיים.
 .2יישום החלטות ועדת הנצחה בהקמת אתרי הנצחה בעיר וטקסי הנצחה – עפ"י החלטות ועדת הנצחה.
 .3הפקת אירועים וגיבוש אגפי באחריות האגף הכללי במהלך השנה 2 .אירועים במהלך השנה.
 .4תכלול אירועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות לצידה של סמנכ"לית העירייה – הקפדה על עמידה בתקציב.
 .5הפקה וניהול מיטבי של טקסי הזיכרון בבתי העלמין.
 .6הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  -קיום אירוע לפצועי מערכות ישראל ופצועי פעולות האיבה תושבי העיר ובני זוגם.
 .7ריכוז וועדת חריגים לעניין תווי חניה לעובדים ולתושבים – טיפול ומענה ל 100%-מהפניות.
 .8ריכוז הועדה לעניין מינוי יועצים כלליים – עבודה ע"פ הנוהל ומענה לכל מגישי הבקשות.
 .9ריכוז וליווי תהליכי הנצחה והפקת אירועי הנצחה – עפ"י הנוהל.
 .10ריכוז וטיפול בפרויקט "מחשב לכל ילד" – חלוקה של בין  15-20מחשבים.
 .11תכנון ויישום ישיבת מועצת עיר חגיגית לציון יום הולדת  97של העיר רעננה.
 .12הנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה – ניהול הקשר השוטף עם משפחות החללים לאורך כל השנה וסביב אירועי יום העצמאות בפרט.
שיתוף פעולה עם יו"ר ארגון יד לבנים ,רעננה ,עבודה מול משרד הביטחון ,מחלקת הנצחה ,ניהול והפקת אירועי יום הזיכרון .טיפול ומענה שוטף למשפחות השכולות.
 .13ניהול מערכת הבחירות לכנסת – אחריות על המהלכים המורכבים חוצי הארגון ,המחייבים ניהול צוותי עובדים באגפי העירייה .עבודה מול הסמנכ"לית ומנהל
הבחירות מטעם משרד הפנים
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שירותים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים:
לקוחות:
-

תושבי העיר והציבור הרחב

-

משפחות שכולות

-

תלמידי העיר רעננה והוריהם

-

מנהלים ועובדים בארגון

-

משרדי ממשלה ,עמותות וגורמי חוץ הקשורים לאירועים עירוניים

חדשנות טכנולוגית:
רכישה והטמעה של מערכת תוכנה מקוונת חדשנית לטיוב פרטי משפחות שכולות ,להעמקת הקשר עם משפחות חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
התייעלות:
המשך קבלת הכנסות מהנצחה של תושבים לפי קריטריונים חדשים.
התקשרויות:
מעבר מהתקשרות לעניין תחקיר ,ביקורי בית ,איסוף חומרים וכתיבה – במקרים של
נפילת חייל/איש מערכות הביטחון ,לשעות נוספות לעובדת עירייה.
השתלבות בפרויקטים:
שותפות בכל הפרויקטים של אירועים ממלכתיים ,מקומיים ,של אגפי העירייה ושל עובדים.
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יחידת פרויקטים  -תוכנית עבודה 2019

מטרה
תכנון,
הפקה
וקיום
אירועים
עירוניים

מחלקה/
תחום
יחידת
פרויקטים

משימה
הפקת אירועים של חנוכת
מתקנים עירוניים ,השקות
וכנסים ,משלחות מהארץ
ומחו"ל ,אירוח שרים ,ח"כים
ואחרים
יישום החלטות ועדת הנצחה
בהקמת אתרי הנצחה בעיר
וטקסי הנצחה
הפקת אירועים וימי גיבוש
באחריות האגף הכללי
תכלול אירועי יום השואה ,יום
הזיכרון ויום העצמאות לצידה
של סמנכ"לית העירייה
הפקה וניהול של טקסי הזיכרון
בבתי העלמין

יעד מתוכנן
רמת ביצוע ושירות מיטביים

עבודה עפ"י החלטות ועדת הנצחה
עד  3אירועים בשנה
הקפדה על עמידה בתקציב
הפקה וניהול מיטביים

*קיום אירוע עירוני לפצועי מערכות
הוקרה לפצועי מערכות ישראל
ישראל ופצועי פעולות האיבה תושבי
ונפגעי פעולות האיבה  +אירוע
העיר ובני זוגם
הצדעה לפצועים ובני זוגם
*פעילות חינוכית ,חברתית
וספורטיבית – חיבור פצועי צה"ל
מקרב תושבי העיר למפגשים עם
תלמידים במערכת החינוך ,בני נוער
בתנועות הנוער וספורטאים צעירים
ריכוז ועדת חריגים לעניין תווי טיפול ומענה ל 100%-מהפניות
חניה לעובדים ולתושבים
ריכוז הועדה לעניין מינוי יועצים עבודה ע"פ הנוהל
כלליים
ריכוז וליווי תהליכי הנצחה
והפקת אירועי הנצחה

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן2019-

תקציב
נדרש

עבודה ע"פ הנוהל

ריכוז וטיפול בפרויקט "מחשב חלוקה של בין  15-20מחשבים
לכל ילד"

יחידת פרויקטים
בשיתוף האגפים
הרלוונטיים

לאורך כל השנה
לאורך כל השנה

יחידת פרויקטים
סמנכ"לית העירייה
יחידת פרויקטים
בשיתוף כל אגפי
העירייה
יחידת פרויקטים +
מחלקת נוער,
והאגפים הרלוונטיים
יחידת פרויקטים
יחידת פרויקטים,
מנהל החינוך ,רשות
הספורט ,מח' נוער
יחידת הפרויקטים,
נציבות פניות הציבור
ורשות החנייה
יחידת פרויקטים,
מנכ"לית וחברי ועדת
יועצים
יחידת פרויקטים,
מנכ"לית העירייה
וחברי ועדת הנצחה
יחידת פרויקטים,
מינהל החינוך ,אגף
מחשוב ואגף רווחה

לאורך כל השנה
דצמבר
2018

מאי
2019

דצמבר
2018

מאי
2019
פברואר
2019

נובמבר
2018

נדחה.
עקב
הבחירות
לרשות

לאורך כל השנה
לאורך כל השנה
לאורך כל השנה
לאורך כל השנה

תקציב מחשוב
וטכנולוגיות
מידע
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מטרה

מחלקה/
תחום

תכנון,
הפקה
וקיום
אירועים
עירוניים

יחידת
פרויקטים

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תכלול ישיבת מועצת עיר לרגל
 97שנים להיווסדה של רעננה.
הנצחת חללי מערכות ישראל
ופעולות איבה

בחירות לכנסת

תכנון ויישום ישיבת מועצת עיר חגיגית
לציון יום הולדת  97של העיר רעננה
ניהול הקשר השוטף עם משפחות החללים
לאורך כל השנה וסביב אירועי יום
העצמאות בפרט .שיתוף פעולה עם יו"ר
ארגון "יד לבנים" ,רעננה  ,עבודה מול
משרד הביטחון ,מחלקת הנצחה ,ניהול
והפקת אירועי יום הזיכרון .טיפול ומענה
שוטף למשפחות השכולות.

אחריות על המהלכים המורכבים חוצי הארגון ,יחידת
המחייבים ניהול צוותי עובדים באגפי העירייה .פרויקטים
עבודה מול הסמנכ"לית ומנהל הבחירות מטעם ואגפים
רלוונטיים
משרד הפנים.

התייעלות

המשך קבלת הכנסות מהנצחה של תושבים.

התקשרויות

מעבר מהתקשרות לעניין תחקיר ,ביקורי
בית ,איסוף חומרים וכתיבה – במקרים של
נפילת חייל/איש מערכות הביטחון ,לשעות
נוספות לעובדת עירייה.

השתלבות בפרויקטים

שותפות בכל הפרויקטים של אירועים
ממלכתיים ,מקומיים ,של אגפי העירייה
ושל עובדים.

תאריך התחלה

יחידת
פרויקטים

אפריל
ינואר
2019
2019
לאורך כל השנה

אפריל
2019

יחידת
פרויקטים

פברואר
2019

תאריך
סיום

סדר עדיפות

תקציב
מתוכנן
2019-

תקציב
נדרש

ארכיון
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האתגרים המרכזיים בשנת 2019
• חשיפה והנגשת תכנת הארכיון
• שילוט אתרים היסטוריים
• הפקת תערוכה "שולחן עולה" – תצלומי שולחנות אוכל של מאכלים שמקורם ארצות המוצא
של עולים
• תיעוד יוצאי מעברת כפר נחמן בשיתוף הקהילה
• פיתוח ושידרוג תכנית ההדרכה לקהל הרחב-מסלולי תיור חדשים ברעננה
• עדכון והרחבת אתר מורשת רעננה
• שיתופי פעולה עם יחידות עירייה בבניית ובהפקת מסלולי תיור (עם מנהלת העסקים סיור
"עסקים  ,היסטוריה ומה שביניהם" ,..סיור עם מח' הקיימות "גינה לי-אז והיום" וכיוצ')
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תוכנית עבודה 2019 -
המרכז ללימודי תולדות רעננה ע"ש דן ברוך ,ארכיון העיר והמוזיאון החקלאי
מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחריות

קיטלוג
והטמעת תכנת
הארכיון

ארכיון

הדרכת ופיקוח על
המתנדבים

פרויקט
דיגיטציה עם
הספריה
הלאומית

ארכיון

הכנסת תוצרי
הסריקה לתוכנת
הארכיון (עד שנות
ה)60-וספרי
פרוטוקולים של
מועצת הפועלים

קיטלוג ,עריכה
והנגשת תיעוד
אודיו-וויזואלי
בארכיון

ארכיון

עריכת ראיונות
שבוצעו בווידאו
והכנסתם לתכנת
הארכיון ולאתר
מורשת

רחל
חשיפת סיפורי
משפחות בווידאו ריינשטיין
ונויה ריסמני
(בפורמטים
מקוצרים)

המשך החלפת

ארכיון

לאחר הסריקה

שמירת החומרים דרורית הדדי

(סריקות
בחברת סריקה
חיצונית)

אביבה פז
הכשרת
מתנדבים נוספים ודרורית
לעבודות הקטלוג הדדי
ופיקוח עליהם
קליטת הסריקות
לתכנת הארכיון

רחל
ריינשטיין
דרורית הדדי
ואביבה פז

לו"ז

תב"ר/הערות

תקציב

דוחות
התקדמות
כל רבעון

כל השנה

אפריל
2019

מדדי
הצלחה

מימון הספריה
הלאומית

דוחות
קליטה

(לפחות 10000
)₪

10,000
תלוי תקציב

כל השנה

5000
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ההיסטוריים
החיצונית יוכנסו
החומרים לתיקים ומניעת המגע
ומעטפות תיקניים .עימם (לאחר
הסריקה)

מיכלים ,תיקים
ומעטפות
התמונות של
הארכיון
לאחסונים
תיקניים
חשיפת המודול ארכיון
האינטרנטי
(מנוע החיפוש)
של תכנת
הארכיון
שידרוג ניראות
המודול
האינטרנטי
(מנוע החיפוש)

ארכיון ואגף
המיחשוב

עדכון שוטף של ארכיון
אתר מורשת
רעננה וקישורו
לתכנת הארכיון

272

הנגשה ידידותית
של תכנת הארכיון

בניית אמצעי
חיפוש נגישים,
קישוריות לאתר
מורשת וחשיפה
ציבורית של
התוכנה

שידרוג ופיתוח
הנגשה ידידותית
למשתמש

קשר ישיר ונוח
עם הציבור

פיתוח רכיב באתר עדכון אילנות
יוחסין קיימים
לשידרוג אילנות
והעלאת חדשים
היוחסין בנושא
גרושים/אלמנים/ות (במקביל לקטלוג
המשפחות
...
בתכנת הארכיון
וב"ישראל נגלית

ונויה ריסמני

אביבה פז

חשיפה
באפריל
העדכונים
לאורך כל
השנה

0
חלק מפרויקט
הטמעת התוכנה
של אידאה)

תלוי תיעדוף
צרכים טכנולוגיים
בארגון
נויה ריסמני

(אגף המיחשוב
אחראי על
השידרוג)

משוב
אינטרנטי

לעין"
ניהול קבוצת
הפייסבוק של
הארכיון

ארכיון

פיתוח הקשר
הישיר עם
הקהילה

מתן שירות

ארכיון

מתן שירות
ארכיוני למחלקות
העירייה ,חוקרים,
סטודנטים,
תלמידים
ומתעניינים שונים

הדרכת נאמני
ארכיברים
במחלקות
העירייה
בנושאי גניזה
וביעור

ארכיון

ריכוז העובדים
שעובדים מול
הארכיברים
והדרכתם בנושא
הגניזה

פיקוח שוטף על ארכיון
הגניזה
העירונית

עדכון הציבור
בעבודת הארכיון
וחשיפת
הפרויקטים
השונים

מעקב אחר
מספר
החברים
המצטרפים
ותגובותיהם

רחל
ריינשטיין
ונויה ריסמני

כל הצוות

חיזוק והטמעת
הידע על הנחיות
חוק הארכיונים
המתייחסות
לרשות המקומית

רחל
ריינשטיין
ודרורית
הדדי

פיקוח על מחלקות שמירה על
הנחיות חוק
העירייה בנושאי
גניזה בארכיברים הארכיונים
המתייחסות
וטיפול בביעורים
לרשות המקומית

רחל
ריינשטיין
ודרורית
הדדי

משוב
אינטרנטי

כל השנה

לו"ז ייקבע
מול מח'
ההדרכה

כל השנה
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המשך תיעוד
משפחות

ארכיון

ביצוע ראיונות,
איסוף תמונות
ומסמכים
והכנסתם לתכנת
הארכיון

הרחבת מאגרי
המידע

כל הצוות +
מתנדבים

כל השנה

המשך שיתוף
פעולה עם
ארגון מעפילי
קפריסין

ארכיון

תיעוד הגעת
מעפילי קפריסין
לרעננה

שילוב מתנדבי
הפרויקט
בהטמעת
החומרים
במאגרים

רחל
ריינשטיין
ומתנדבי
הפרויקט
בראשות אבי
שאול

כל השנה

הקמת תערוכה
"שולחן עולה"
– תצלומי
שולחנות אוכל
של מאכלים
שמקורם
ארצות המוצא
של עולים

ארכיון

חשיפת חומרי
התיעוד שנאספו
בפרויקט התיעוד

פרויקט תיעוד
יוצאי מעברת
כפר נחמן

ארכיון

תיעוד משותף עם חיזוק הקשר עם מתנדב
עמותת 'מעברות  -הקהילה וחשיפת העמותה
מעקירה לתקומה' סיפורי המעברה (מרדכי
רוזהס)וצוות

תקציב משותף
עם מחלקת
הקליטה(10,000
+ )₪

רחל
ריינשטיין וכל
הצוות
בשיתוף מח'
הקליטה-
נחמה
אפרתי

גיוס תרומות
ומענקים

כל השנה

הארכיון
מיפוי אתרים
היסטוריים
המספרים את
סיפור המושבה
ובניית מסלולי
תיור ביניהם

בניית מסלולי
תיור חדשים בין
אתרים

ארכיון

חשיפת אתרים
היסטוריים
ברעננה

אוטובוס מזמר
המרכז
(מוקדי שימור
ללימודי
תולדות רעננה אתרים וסיפורים)

חיזוק הקשר עם
הקהילה

בין היתר
בשיתוף
היחידה
האזורית
לאיכות
הסביבה
מנהלת
העסקים ועוד

רחל
ריינשטיין
נאוה מי-טל
ויקי ויין

שיתוף הקהילה
במיזם במסגרת
חודש שימור
אתרים

רחל
ריינשטיין

0
השתתפות בסיור
כרוכה בתשלום

ומתנדבים
מוותיקי
העיר (יקי
ויין ,מוקי
פרינץ ועוד)

שילוט אתרים
היסטוריים
ברעננה

ארכיון

הקמת צוות
להכנת הצעות
לשילוט

רחל
ריינשטיין,
יוכי שרמן
ונאוה מיטל

שיפוץ הסככה
בכניסה

המרכז
ללימודי

שילוב ריצוף עתיק העצמת חוויית
המבקר במרכז+
(שנעקר מגן

רחל

לקראת
התכנסות
הועדה
לשימור
אתרים
מענק המועצה
ע"ס עד 50,000
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למתחם המרכז תולדות רעננה מלכה) והפיכת
הסככה לגלריה

הקמת קורס
תיעוד וגיוס
מתנדבים
חדשים
חיזוק הידע
המקצועי של
עובדי הארכיון

טיפוח והכרת
תודה למתנדבי
המרכז

יום מעשים
טובים
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ארכיון

הכשרת מתנדבים
חדשים לעבודת
הארכיון בתחום
הקיטלוג וראיונות
השתתפות
בהשתלמויות
מקצועיות

שילוב הדרכה
עם אייפדים

גיוס מתנדבים
חדשים

ריינשטיין

רחל
ריינשטיין
והצוות

2500

מאי-יוני

רחל
התמקצעות
בחידושי המקצוע ריינשטיין
במיוחד בכל
הקשור
לדיגיטציה

סיור והרמת כוסית הכרת תודה
המרכז
לעובדים
ללימודי
למתנדבים
תולדות רעננה ומתנדבים ראש
השנה (או פסח)+
שי צנוע
הוצאת סיורים
המרכז
בנושאי שימור
ללימודי
תולדות רעננה ומורשת למתנדבי
רעננה ולעולים
חדשים

 ₪מול מאצ'ינג
זהה של עיריית
רעננה

רחל
ריינשטיין

קידום עסקים של רחל
עולים בשילוב
ריינשטיין
סיור היסטורי
" כשהיסטוריה
פוגשת קולינריה"

סינכרון עם
מחלקת הדרכה

₪ 5000

אפריל
2019

שיתוף פעולה
עם יחידת
הקליטה
ומנהלת
העסקים

ניהול יומן
האירועים של
אולם הכנסים

בנייה וסידור
עמדות העבודה
של אביבה ונויה

תיאום מול הגופים מתן שירות
המרכז
השונים
ללימודי
מקצועי
תולדות רעננה המשתמשים
באולם (תכניות
לימודים ,מחלקות,
עמותות וכו')
ארגון עמדות
העבודה כך
שתוכלנה לעבוד
עם קהל

נויה ריסמני

0

כל השנה

₪ 5000

משוב
אלקטרוני

תב"ר
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מנהלת עסקים
279

תוכנית עבודה 2019
ייעוד מינהלת העסקים

➢ קידום העסקים והכלכלה המקומית.
➢ מיצובה של רעננה כמרכז תעשיות עתירות מדע ,הייטק ,טכנולוגיה וחברות הזנק.
➢ חיזוק חיי המסחר בלב העיר ובשכונות.
➢ שמירה על מרקם עסקי איזורי.
➢ פיתוח תחום התיירות בראייה אזורית.

1
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תוכנית עבודה 2019

שירות
מנהלת העסקים רעננה מספקת מענה לכלל העסקים הפועלים בעיר ,קטנים כגדולים,
לענות על הצרכים של בעלי העסקים ,ללוות אותם ולסייע בדרכם המקצועית.
כחלק מפעילותה המגוונת ,מנהלת העסקים של רעננה מלווה חברות ועסקים החל מתהליך בדיקת כדאיות הכניסה לעיר ,ועד

להעברת משכנם לרעננה ,תוך כדי סיוע ומתן שירות בכל השירותים העירוניים אל מול הגורמים המקצועיים ברשות המקומית.
המנהלת מהווה את חוליית הקשר הישירה של העירייה ,על כל יחידותיה הארגוניות עם החברות ,המפעלים והעסקים באזורי
התעשייה ,מרכז העיר והשכונות .מציעה שירות איכותי וטיפול מהיר ויעיל בכל פנייה ובכל נושא הקשורים לצרכים של העסקים

ועובדיהם ,ובכללם פיתוח תשתיות תחבורה ,רישוי עסקים ,שילוט עסקי ,ביטחון ,פיקוח עירוני ,ניקיון ,טיפוח סביבתי ועוד.
בנוסף ,עוסקת מנהלת העסקים בפיתוח מקומות בילוי והסעדה לטובת ציבור העובדים באזורי התעשייה והעשרת חיי הלילה
לבני כל הגילאים .

המנהלת יוזמת ומקדמת שיתופי פעולה בתחום האחריות התאגידית עם חברות ועסקים בשיתוף עם יחידות העירייה ,ומציעה
מגוון מיזמים) עגורן , Hubananaועוד (,שנועדו לסייע לעסקים ליזום ,ליצור ,לפתח ולצמוח.
2
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מנהלת עסקים – תוכנית עבודה 2019
נכסים מניבים
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

הגדלת הכנסות

מינהלת

הגדלת הנכסים
העירוניים
המניבים

כ.10 -

ראש מינהלת

כל השנה

מיצוי נכסים
קימים

מינהלת

הגדלת הכנסות
מיפוי ,תכנון
לעומת שנים ראש המינהלת
ושמירת לקוחות
קודמות
קיימים

רבעון 4

אחריות

לו"ז

תקציב

500,000

תב"ר /
הערות

500,000

מדדי הצלחה

 10נכסים חדשים

1
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אזור תעשייה
מטרה
מתן מענה מהיר
ואמין ליזמים
וחברות
המתעניינים
במעבר לרעננה
פעילות שיווק של
אזורי התעשייה
ברעננה לקליטתן
של חברות
חדשות באזור
(והגדלת
ההכנסות
מארנונה).

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

מענה לפניה ומתן
שירות לעסקים
מינהלת
בעיר ולפונים
מחוץ לעיר תוך
 48שעות.
קידום מהלכי
שיווק לעסקים
במטרה שיעברו
לרעננה ,פיתוח
קמפיין שיווק,
של פרויקטים
סירטונים ברשת,
ותהליכים
מינהלת ,דוברות
דייור ,אתר,
להגדלת
פרסום ממומן
ההכנסות לרשות
המקומית
ומיתוגה כמרכז
עסקים מוביל.
כ 150 -עסקים
חדשים ברעננה
לשנה.

אחריות
ראש מינהלת

לו"ז

בדיקה כל רבעון
מול דוחות עסקים
חדשים בעיר.

כל השנה

 ₪ 50,000לשנה

שפור הרחוב

שפוץ כולל של
הפיכת הרחובות
מינהלת עסקים
רחובות החרושת
לאטרקטיביים
מינהל הנדסה
היצירה והסדנה

מתאמת
אזורי תעשייה

שנתי

שפור הרחוב

הפיכת הרחובות
שפוץ כולל רחוב
לאטרקטיביים,
העמל
להנגשת עסקים

מתאמת
אזורי תעשייה

שנתי

מינהלת עסקים

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

19,000,000

500000

19,000,000

500000

שנוי חזות

שנוי חזות

2
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מטרה

תחום /
מחלקה

פלטפורמה
לתמיכה וליווי
העסק עפ"י
תחומי עיסוק:
קימעונות,
מזון,מועדון
לקוחות ועוד.

מינהלת עסקים

פיתוח וחשיפה
לתוכן והסברה
לשינויים החלים
בעולם העסקי.

מינהלת עסקים

קידום חדשנות
עירונית בתחום מינהלת עסקים
העסקי.

משימה

יעד

יצירת קבוצות
מינוף העסק
עניין של 10
הקיים וחיבור
עסקים לכל
מתאמת
מנטור
/
ליועץ
י
מחזור ,עפ"
אזורי תעשייה
תחומי עיסוק עסקי לליווי שנתי.
דומים.
איתור פרילנסר
הרצאות וכנסים לריכוז מועדון
העסקים,
במסגרת מועדון
עסקים רעננה .הרשמה ,הרצאות
וליווי.
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רבעון 2

מנהלת מדור
פרוייקטים

רבעון 2

פיתוח פתרונות
טכנולוגיים
הקמת
לשיפור השרות
פלטפורמה
לשיתוף בעלי לעסקים (מערכת
מתאמת
ניהול פניות,
העסקים בעיר
אזורי תעשייה
השתלבות
בפיתוח אזורי
במוקד CALL
מסחר.
TICKETלמשל).

רבעון 3

מ .פרויקטים,
דוברות

רבעון 1

מקור ידע
פרסום חודשי
פלטפורמה
והנגשת המידע
המרכז מידע
לחשיפת העסקים מינהלת עסקים
לעסקים ונושאים לכל העסקים
בעיר.
והיזמים בעיר.
משותפים.
הכרה וחשיפת
העסקים עפ"י
נושאים אזוריים
בקרית אתגרים.

אחריות

לו"ז

יריד קהילתי
שתופי פעולה בין
עסקי אחת ל3 -
קהילות שונות.
חודשים.

מתאמת
אזורי תעשייה

רבעון 2

תקציב

 8מפגשים לכל
 10עסקים בעלות
₪ 10000

₪ 15000

₪ 2000

25000

₪ 30000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מול הכנסות

מול הכנסות

מול הכנסות

מול הכנסות

כמות נרשמים
למחזור שני.

תוספת של 250
נרשמים למועדון
העסקים.

משו"ב הצלחה
של שימוש
בממשק.

 20אחוזי פתיחה
וחשיפה.
פניות עסקים
ותושבים להיות
חלק מפעילות
כזו.

3

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

הנגשת תהליכים
לבחון מול
עירונים
שנוי סיווגים
הגזברות ואגף
והתאמתם
ההכנסות
בארנונה
ראש מינהלת,
לעסקים קטנים
למחסנים,
מינהלת עסקים
התאמות
ובינוניים כדי
חשבות
בארנונה
מטבחים ופיתוח
להקל על ממשקי
למחסנים וחברות
תרופות.
עבודתם מול
בתחום הרפואי.
העירייה.
פורום פנים
אירגוני הנותן
הירתמות כלל
מידע על כל
ראש מינהלת,
אגפי העירייה תקשורת ישירה
מחלקה ואגף
לוגיסטיקה,
בין אגפית
למען קידום
לסיעור מוחות מינהלת עסקים
אחראית תוכן,
מ.פרויקטים
וחיזוק העסקים לזרימת מידע.
כיצד עוזרים
ומיחשוב.
בעיר.
לעסקים בעיר,
קידום וחיזוק
מיזמים.
חיזוק הקשר בין
חיבור עם
קידום ופיתוח
חברות
מתאמת
הקהילות
לפרויקטים מינהלת העסקים נושא אחריות
אזורי תעשייה
השונות בעיר.
תאגידית.
חברתיים
ברעננה.
המשך בניית
יצירת ממשקים
קהילות עסקים
לשימור עסקים
בעיר תוך חיזוק
מינהלת העסקים
ברעננה ,העשרה
ויצירת קהילה
לקהילת העסקים.
חדשה במרכז
העיר.

מיסוד ושיפור
תהליכים של
מועדון העסקים
הקטנים כולל:
פרויקט מנטורים,
הנחות לבתי
עסק ,שי בחגים,
אירועי נטוורקינג.

ראש מינהלת,
מתאמת
אזורי תעשייה
עסקים ,מ.
פרויקטים

לו"ז

רבעון 1

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

התאמת
הארנונה.

ללא

ידע קודם ונכון
לעסקים.

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 3

₪ 6000

₪ 30000

מול הכנסות

מול הכנסות

חיבור ל3 -
פרויקטים

הרשמת העסקים
ומשו"ב צרכים
של העסקים.
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4

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

הקמת קבוצת
סיעור מוחות
המגבשת תוכנית
שנתית ,להגדלת
כמות המבלים
באזור התעשייה
וחשיפה של
מרכזי הבילוי
באזור התעשייה
למרכז אזורי
שוקק.

מתאמת
אזורי תעשייה

רבעון 2

בנייה וביצוע של
 8פרויקטים
בניית קהילות
הקמת פורומים
ואירועים
עסקיות חדשות
חדשים ,כגון:
משותפים במהלך
מתאמת
מנהלי רכש,רו"ח,
ושונות עפ"י
מינהלת העסקים
השנה עם גורמים אזורי תעשייה
פאבים ומסעדות
מגזרים עסקיים
מ .פרויקטים
פנים וחוץ
ושימור הפורומים
ושיפור השירות
אירגוניים ,לבניית
לקהילות אלה.
הקיימים.
קהילת עסקים
חזקה.

רבעון 3

שני מתחמי בילוי
מינהלת העסקים ,כמדרחוב תוסס
קידום ופרסום
תרבות ,ספורט ,על בסיס שבועי,
אתרי הבילוי
ברחובות-
מינהל הנדסה
בעיר.
ועוד אגפי עירייה .הסדנה ,יצירה,
עמל והחרושת
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לו"ז

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

כמות גדולה של
מבקרים מאזור
השרון לרעננה

₪ 3,225,000

₪ 20000

מול הכנסות

 3פורומים
חדשים פעילים.

5

תיירות:
מטרה

תחום /
מחלקה

הגדלת כמות
התיירים בעיר
שתוביל להגדלת
הכנסות כספיות
לעיר.

תיירות

פתיחת מרכז
מבקרים
במינהלת ,בנושא
החדשנות
ברעננה.

 500מבקרים
בשנה

תיירות

בניית פורום
תיירות

מפגש אחת
לרבעון

מערך הסברה
ליעדים
אטרקטיביים
בעיר ובסביבה.

תיירות

אחריות

לו"ז

משימה

יעד

ראש מינהלת,
דוברות ,מרכז
תולדות רעננה

רבעון 2

ראש מינהלת,
מ.פרויקטים ,יו"ר
פורום תיירות,
מרכז תולדות
רעננה.

רבעון 2

ראש מינהלת ,מ.
חשיפת העסקים
כנס הסברה -
פרויקטים,
לתיירות חוץ ע"י
תיירות חוץ,
דוברות ,יו"ר
מתן מענה
הכנת מיתוג
תיירות ,מרכז
וזמינות של
וחומרי הסברה.
תולדות רעננה.
המינהלת.

רבעון 1

תקציב

 25ביקורים
בשנה כולל
הקמת מערך
פרסום ₪ 63000

₪ 5,000

 ₪ 25,000מיתוג

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מול הכנסות

מול הכנסות

משו"ב לאחר
אירוח לשיפור
והתייעלות.

חברי פורום
מאזור השרון ולא
רק מרעננה.

מול הכנסות

6
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מטרה

תחום /
מחלקה

הכנת תוכנית מול
קיום שיתופי האגפים ומחלקות
פעולה עם אגפי העירייה עבור
ראש מינהלת ,מ.
ומחלקות העירייה תיירות חוץ (סיור
פרויקטים ,יו"ר
ליצירת פעילויות קולינרי ,סיור
תיירות.
סובב רעננה,
המותאמות
אוטובוס פתוח
לתיירים.
ועוד).

רבעון 3

תיירות

התאמת  -ערים
אירוח משלחות תואמות ,עסקים
ראש מינהלת,
מהעולם וקידום דומים בחו"ל -
שיתופי פעולה לשיתוף פעולה מנהל האבננה,
יו"ר תיירות.
עסקים
עם עסקים
מקומיים(.אטלנט
בנלאומיים.
ה ,סין)

רבעון 1

ראש מינהלת,
יו"ר תיירות.

רבעון 2

תיירות

מוקד תיירותי
עסקי לכלל אזור
השרון "פנינת
השרון"
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משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תיירות

גיוס מתנדבים

 5מתנדבים

תיירות

מציאת שותפים
אסטרטגיים כגון
משרד התיירות,
בית מלון פרימה,
ואגפים שונים.

תאום פגישות
והצעה לשיתוף
פעלה פורה.

ראש מינהלת

רבעון 1

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

הגשת תוכנית
מגובשת לאישור.

₪ 60,000
(אירוח של
משלחות ושליחה
של נציגי
סטארטאפ
לתחרויות.

₪ 1000

מול הכנסות

מול הכנסות

הסכמי שיתוף
פעולה מסודרים.

7

מרכז העיר:
מטרה

תחום /
מחלקה

להוות אוזן קשבת
לעסקים במרכז
העיר ולסייע להם
מול מחלקות
העירייה השונות

מרכז העיר

זמינות ומתן
מענה לפניות
עסקים בעיר.

מתן כלים
מיקצועיים

מרכז העיר

יצירת קהילת
 10מפגשים בעלי מתאמת קשרי
עסקים במרכז
עסקים ,מעוף
תוכן מקצועי.
העיר.

משימה

יעד

אחריות

נציגות מינהלת 3
פעמים בשבוע
מתאמת קשרי
בסיור שטח,
עסקים
אפשרות פניה
באתר ובפייסבוק

לו"ז

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

משו"ב על
זמינות ומענה
הולם.

שנתי

רבעון 2

₪ 15000

מול הכנסות,
 50%דמי
השתתפות סמלי
וחסות.

בסיום הקורס
משו"ב של
משתתפים.
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289

מטרה

תחום /
מחלקה

בקרה והתראה
על ליקויים בשטח
מול ניקיון,
גינון,תשתיות,
הנדסה ןאגפים
נוספים בעירייה.

מרכז העיר

להיות גורם
מגשר בין ליקויים
ברחובות
ובמרחבים
החופפים לבתי
העסקים באזור
ולטפל בהם מול
הגורמים
הרלבנטיים
בעירייה.

פעילות לחיזוק
העסקים
בשכונות.

שכונות :לב
הפארק ,קרית
שרת,
אוסטרובסקי,
רסקו.
אגפים שונים-
ספורט,שרותיים
חברתיים
קתדרה.

חיזוק העסקים
בשכונות.

משימה

יעד

אחריות

יצירת שיתופי
פעולה עם אגף:
חזות העיר,
מתאמת קשרי
הנדסה ,תשתיות,
עסקים ,אגפים
לשיפור
ומחלקות
התשתיות
בעירייה.
הקיימות
והתחזוקה
שלהם.

ליווי ,הכוונה
ואירוע משותף
עם העסקים
בשכונה.

מתאמת קשרי
עסקים.

לו"ז

שנתי

רבעון 2

תקציב

מאגפי העירייה
השונים.

₪ 60000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

משו"ב שביעות
רצון של בעלי
עסקים אשר
טופלו.

קהל של 250
איש בכל אירוע.
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290

מטרה

תחום /
מחלקה

חיזוק מרכז העיר
כעוגן עסקי ובילוי
לתושבי הסביבה.

מרכז העיר

ראש מינהלת
יצירת פעילות
עסקים ,מתאמת
מתמשכת בקיץ –
קשרי עסקים,
הגדלת פעילות
"צאו אחוזה"
מ.פרויקטים,
עסקית במיזמי
בסביבת החנויות
לוגיסטיקה,
תרבות רחוב
והעסקים במרכז
אחראית נושא
העיר.
תוכן.

רבעון 3

מרכז העיר

מציאת שותפים
אסטרטגיים
לשיפור ככלי
ותוכן עסקי.

מתאמת קשרי
עסקים

רבעון 2

מרכז העיר

סגירת שיתופי
פעולה לפעילות בניית התוכנית
עם נציגי האגפים
שנתית מול
ולתת דגש
אגפים שונים
בעירייה ,תרבות ,לשיפור חווית
הקניה.
ספורט ,קיימות
ועוד.

תוכנית מוכנה
להגשה

שקיפות ושותפות
מעורבות מינהלת
של הנדסה,
העסקים בתוכניות מינהלת ובעלי
עתידיות במרכז העסקים ,לקבלת
העיר.
החלטות במרכז
העיר.

שקיפות מלאה
ושת"פ מלא.

שותפות בקידום
תוכניות של
התחדשות עירונית
בשת"פ מול
ההנדסה ועם אגפי
העירייה השונים.

מרכז העיר

משימה

יעד

גיוס משאבים
ופגישות מול
גורמים משפיעים.

אחריות

לו"ז

תקציב

₪ 350000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

עלייה בפדיון
העסקים.

סגירת שיתוף
פעולה ע"י מתן
חסויות

מאגפי העירייה

291

10

תחבורה:
מטרה

תחום /
מחלקה

רכבת
פעילה,רעננה
מערב ,רעננה
מרכז.

מינהלת עסקים

משימה

יעד

הגשת בקשה
מערך שאטלים למכרז למשרד
התחבורה עבור
ישיר לאזורי
מסחר וקרית שאטלים( -בוקר
 3שעות ,אחה"צ
אתגרים.
 4שעות)

אחריות

לו"ז

ראש מינהלת,
מינהל הנדסה

רבעון 2

פרסום נגיש
ראש מינהלת,
ושוטף שמכסה לוח זמנים של
דוברות ,מינהל
את כל העיר ובכל השאטלים און ליין
הנדסה ,רכבת
מינהלת עסקים
מדיה אפשרית ,וגם אפליקציה
ישראל,
תומכת.
על פתיחת מערך
מטרופולין
השאטלים.

רבעון 2

תקציב

 2מליון ₪

₪ 50000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

תלוי משרד
התחבורה.

הפחתת רכבים
פרטיים של עובדי
החברות
והעסקים בעיר.

תלוי משרד
התחבורה.
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292

מטרה

תחום /
מחלקה

אחריות

לו"ז

משימה

יעד

ראש מינהלת,
מתאמת קשרי
עסקים,
לוגיסטיקה

רבעון 4

ליווי הפרויקט
במהלך הביצוע
ושמירה ועדכון קישור נציג נת"צ
העסקים באזור מול נציג מינהלת
ראש מינהלת,
לעדכון שוטף
שעובדים בו
מתאמת קשרי
מינהלת עסקים
למהלך עבודה ואמין 4 .מפגשים
עסקים.
שוטפת ,על מנת
של נציגות
סוחרים.
שלא יפגע
בעסקים ובמסחר
באזור.

רבעון 3

מעבר בין
שקיפות וידע מול העסקים ומסירת
נת"צ מרכז העיר מינהלת עסקים העסקים בעיר על מכתב והסבר
מפורט על
תוכנית הנת"צ
הפרויקט.

פרסום עירוני גם
במינהלת של
התקדמות
מינהלת עסקים
הפרויקט ומי איש
הקשר לפניות.

קבלת חומר
הסברה בזמן
מהדוברות,
חלוקה שלו
והפצתו.

ראש מינהלת,
מתאמת קשרי
עסקים.

רבעון 4

תקציב

₪ 10000

₪ 20000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מול הכנסות

מול הכנסות

12

293

תעסוקה ועולים
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

פרויקט השמה
המשך קידום למקומות עבודה -
לייצר 200
פרויקט פעילים
מקדמת תעסוקה
מקומות עבודה
תעסוקתיים
ועסקים לעולים
חדשים(.דף
ויצירת ממשק
פייסבוק תעסוקה
השמה.
ברעננה).

רבעון 3

פגישות והכרות
לשיתופי פעולה
עם חברי קהילות
הכרות וחיבור עם
חיבור וחשיפה בין
שונות בעיר של מקדמת תעסוקה
קהילות העולים מינהלת עסקים .מובילי דיעה בכל
ועסקים לעולים
עולים חדשים
קהילה בעיר
בעיר.
וותיקים ,פרסום
פעילות המינהלת
בכמה שפות.,

רבעון 3

הגדלת מקורות
תעסוקה לתושבי מינהלת עסקים
העיר.

תקציב

₪ 20000

₪ 2000

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

קבלת תוצאות כל
חצי שנה לנתוני
הצלחה
מהחברות
שנעשתה
התאמה עבורן.

 30אחוז של קהל
האורחים
בפעילות מינהלת
עסקים – עולים
מרעננה.
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294

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

פרסום וקידום
המשרות
ברעננה ,חיבור מקדמת תעסוקה
המועמדים עם ועסקים לעולים
חברות בעיר
להשמה.

רבעון 3

איתור  10בעלי
חשיפת פרויקטים
עסקים הזקוקים פרויקט מעוף או
של משרד
מקדמת תעסוקה
הקליטה ,מעוף ,מינהלת עסקים .לעזרה ביעוץ מט"י ל 10עסקים
ועסקים לעולים
ביחד.
עסקי למינוף
מט"י בפני
העסק
העולים

רבעון 3

חשיפה של
מקורות תעסוקה מינהלת עסקים
בקרב העולים.

פרסום שוטף
בלינקדאין,
תעסוקה רעננה
ופגישות הכרות
עם  HRבעיר.

תקציב

₪ 20000

3000

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

 40חברות
הפונות לחיפוש
עובדים מקרב
העולים

 10עסקים
שסיימו תהליך
יעוץ עסקי.
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295

מטרה

הכרות עם בעלי
עסקים עולים
בעיר

תחום /
מחלקה

סיור לקהל הרחב
מקדמת תעסוקה
אחת לחודש
 6סיורים בשנה
ועסקים לעולים
להכרות עם
מינהלת עסקים
העסקים
והיחודיות שלהם

בקרה והתראה
על ליקויים בשטח
מול ניקיון,
גינון,תשתיות ,מינהלת עסקים
הנדסה ןאגפים
נוספים בעירייה
עבור עסקים של
עולים

296

משימה

יעד

אחריות

סיור בשטח אחת לשבוע סיור
מקדמת תעסוקה
לפתרון בעיות בין העסקים של
ועסקים לעולים
והקשבה לבעלי העולים במרכז
העיר
העסקים

לו"ז

רבעון 2

רבעון 1

תקציב

₪ 5000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

 25איש שירשמו
לכל סיור

פתרון ליקויים
וליווי עד פתרון
הבעיה

15

מטרה

תחום /
מחלקה

חיבור בין קהילות
העולים השונות מינהלת עסקים
בעיר

הכרות קהילות
עולים רעננה עם מינהלת עסקים
פעילות מינהלת
העסקים

משימה

מפגש פורום
בעלי עסקים
עולים

יעד

אחריות

 3מפגשי פורום
בעלי עסקים
עולים לניטוורקינג
מקדמת תעסוקה
איכותי
ועסקים לעולים
ולהמשכיות
ושיתופי פעולה
מוצלחים.

ליווי כל רעיון
פגישות ומציאת
ופרויקט למציאת
שיתופי פעולה
שותפים נכונים מקדמת תעסוקה
למיזמים
בין אגפי העירייה ועסקים לעולים
משותפים עם
ועזרה לחיבור
אגפי העירייה
והצלחת פיתוח
השונים
הרעיון

לו"ז

רבעון 2

רבעון 1

תקציב

₪ 30000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

 150איש במפגש

 4שיתופי פעולה
להצלחת מיזם

297

מרכז מבקרים ויזמות:
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מנהל במשרה
מלאה
איתור הנהלה
מובילה ועדכנית

ניהולי

ראש מינהלת

רבעון 2

מנהל תוכן
במשרה חלקית

₪ 144000
₪ 60000

כנגד חשבונית
מס

 50מיזמים
חברים במרכז
בתשלום חודשי

מרכז מבקרים

תחזוקה

כיבוד ,ציוד
משרדי ,אתר
אינטרנט,
תפעול שוטף של
פלטפורמות
המתחם
Meetup,תוכנות
ייעודיות ,חומרה
וכ"ו

מנהל מרכז
מבקרים

רבעון 2

₪ 20000

מול הכנסות
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298

מטרה

תחום /
מחלקה

חיבור הקהילה ,
תוכן ,מקצועיות

מרכז מבקרים

משימה

יעד

חיבור לתחום
התיירות ,הגדלת
חיבורים בין
קהילת החברים
הקהילות
והמבקרים
השונות ,הכרות
במתחם ,חיזוק
עם משקיעים,
מיתוג ופרסום
מפגשי תוכן
המקום בכל
למינוף העסק
חודש ,הכרת
והמיזם
עיסוק כל חבר
ומבקר במתחם,

קיום  2אירועים
איכותיים לקהל
הרחב.

פגישות עם
משקיעים

אחריות

מנהל מרכז
מבקרים

לו"ז

כל השנה

מנהל מרכז
מבקרים

רבעון 3

מנהל מרכז
מבקרים

רבעון 2

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

₪ 40000

₪ 20000

-

מול הכנסות

 200משתתפים
באירוע.

299

8

מטרה

מיתוג

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

חיזוק המותג

תקציב מרקטינג
ופיתוח עסקי
(רשתות
חברתיות,
ניוזלטר ,פרסומים
בעיתונות וכ"ו)

מנהל מרכז
מבקרים

לו"ז

רבעון 1

תקציב

₪ 24,000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מול הכנסות

קהילת עוקבים
בעליה של 20%
לשנה זו.
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300

טיפוח המשאב האנושי:
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

הגדלת מעורבות
העובדים
עמידה בלוח
במינהלת בסיעורי
זמנים וביצוע
פגישות שוטף
מוחות ,ביוזמות,
שבועיות ובדיקת משימות עפ"י
ובשותפות בביצוע מינהלת עסקים
סטטוס בהתאם תוכנית עבודה
פעילויות
לתוכנית העבודה .אשר נקבעה
המינהלת ככלי
מראש.
להעצמת
העובדים.

אחריות

לו"ז

ראש מינהלת,
מזכירת ראש
מינהלת ,מ.
פרויקטים

כל השנה

זרקור הישיבה -
עובד יביא תוכן
השייך למינהלת
או מחוצה לה,
הזרקור יציג או ראש מינהלת,
ישיבות צוות עם
יפעיל את הצוות  .מזכירת ראש
מינהלת עסקים ביטוי אישי של
אחת לחודש יציגו מינהלת ,מ.
עובד עפ"י סבב.
העובדים היכן הם
פרויקטים
נמצאים בתוכנית
העבודה ומה יש
עוד לעשות
קדימה.

כל השנה

תקציב

₪ 6000

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מול הכנסות
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301

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

סיור הכרות עם
העסקים בעיר בחירת איזור או
לוגיסטיקה,
מבנה ספציפי
עבור הצוות על
אחראית נושא
לתקופה של פעם
מנת להכיר
תוכן.
בחודש.
ולאפשר שיתופי
פעולה.

רבעון 2

ידע לעובד מה
מתרחש
קבלת סקירה במינהלת והיכולת
לחבר בין
שבועית מראש
הדברים לפניות
המינהלת.
המגיעות
למינהלת.

כל השנה

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה
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302

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

ריכוז בקשות
פניה למחלקת
העובד להכשרה,
הדרכה ,להשתלב ראש מינהלת,
משו"ב חוות דעת
מזכירת ראש
בהכשרות
כל  6חודשים,
מינהלת ,מ.
קיימות ,במידת
קבלת אישור
פרויקטים,
הצורך ריכוז יום
הנהלה לתחומי
הכשרה באותו מחלקת הדרכה
הכשרה וקידום
תחום לכולם.
תפקיד.

רבעון 2

ראש מינהלת,
מזכירת ראש
מינהלת

רבעון 1

סגירת מועדים
טנטטיבית ביומן
מינהלת והתאמת
תוכן לימים אלה.

פעילות גיבוש
מחוץ למקום
העבודה

אחת לרבעון
לקבל משו"ב
מהעובדים הכולל
סעיף" -מה הם
הכלים אשר
יכולים לשפר את
ביצוע תפקידי
ועבודתי?"

קריאת המשו"ב
וניסיון להשיג את
הכלים הרצויים
דוגמא :הרשאה
רכב עירייה,
CRMלניהול נכון.

ראש מינהלת

תקציב

תב"ר  /הערות מדדי הצלחה

מחלקת הדרכה

שתופי פעולה עם
רשויות מקבילות

רבעון 1

2
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בינוי ,רכש ולוגיסטיקה
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אגף בינוי ,רכש ולוגיסטיקה
האגף מונה  78עובדים ,כולל עובדי שטח ועובדי מנהלה.
• האגף פועל בהתאם למדיניות הנהלת העיר ,המוטמעת בתכנית העבודה האגפית ,למתן שירות מיטבי תוך

חסכון באנרגיה והתייעלות בעבודה ,באמצעות ביצוע משימות רבות ע"י מיקור פנים לחיסכון כספי רב.
• שירותי האגף ,ניתנים באמצעות מערכות טכנולוגיות זמינות ,ע"י השימוש בפורטל האגפי והמוקד העירוני
לתיעוד ובקרה אחר השירות של כל מחלקות האגף לפניות ,קריאות שבר ואחזקה מונעת.

• מחלקות האגף פועלות לפי נהלי איזו ייעודיים( SLA ,מדדי זמן לטיפול) ועמידה ביעדים אלו.
• כל המחלקות פועלות עפ"י נהלים אגפיים ,תקנות מקצועיות ,חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשרדי ממשלה,
דיני המכרזים ,כלל ההתקשרויות מבוצעות בשקיפות מלאה ע"י פרסום מכרזים פומביים בכל התחומים.
• מבוצעת בקרה שוטפת וחודשית ליישום שירות מיטבי ,באחריות כל מנהל מחלקה לבצע ולדווח למנהל
האגף על הטיפול והעמידה ביעדים שהוצבו מראש בישיבות ייעודיות שוטפות.
•

העבודות בפועל מבוצעות ברובן על ידי עובדי האגף המסורים ,כאשר המנהלים מקפידים להשקיע בטיפוח ההון
האנושי וגיבוש מערך מחויב ומאוחד תוך שמירה על בית חם לעובדי האגף.
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מטרות 2019
עבודה מבוקרת על ידי מספר פרמטרים:

יעד מרכזי לשנת  2019הוא המשך העמקה ושיפור השירות באמצעות מדידה של כל אחת מהמחלקות.
הנושאים שימדדו הם:
•

מענה טלפוני לפי כל הפרמטרים שנקבעו לאיכות ומהירות המענה.

•

טיפול בפניות פורטל ומוקד לפי זמני תקן שהוגדרו על ידי מנהלי המחלקות.

•

מדידת השירות השוטף של כל יחידה ומחלקה באמצעות סקר ממוחשב שיופץ ע"י המנהלים לכלל
העירייה באופן יזום ושוטף במהלך השנה.

•

ביצוע תכנית עבודה עם יעדים רבעונים ושנתיים לפי תחומים.

•

המשך תיעוד חומרים בביצוע עבודות אחזקה כחלק מבקרה תפעולית ותקציבית.
תיעוד חסכון מעבודות במיקור פנים בכל המחלקות.

•

תהליכי הערכה ומשוב לעובדים ולמנהלים.
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מטרות 2019

308

-

השלמה ושדרוג תהליכי רכש ממוחשבים  -בניית פלטפורמות מקצועיות לניהול כל תהליך הרכש מקצה
לקצה ,לרבות אפשרות צפייה בסטטוס הזמנות ובניית תוכנת רכש מקצועית חדשה העונה לצרכים.

-

הרחבת יישום שיטת מכרזי מחירונים ייעודיים עם מחיר מטרה וקבלת שירות ע"י מספר נותני שירות בכל
תחום במחלקות ,בכל התחומים המקצועיים האפשריים.

-

שדרוג חוזים קיימים ע"י שיפור איכות המוצרים והוזלת עלויות בכל החוזים הקיימים
ושדרוג מנגנונים בחוזים חדשים ,כוח בקנייה מרוכזת .ניהול מו"מ בכל חידוש חוזה לקבלת הנחה נוספת.

-

הגדלת הכנסות מחניות – סיום פרויקט חניונים אוטומטיים והגדלת ההכנסות בהתאם.

-

שינוי תפיסה בתחום הבינוי ,מעבר לשיפוצי עומק והשקעה חד פעמית לאורך שנים וחיסכון בעלויות אחזקה.
ביצוע סקר מבנים מקצועי ובהתאם לתוצאות הכנת תכנית שיפוצים רב שנתית בכפוף לתקציבים,
בשקיפות ושותפות מנהל החינוך וועדי הורים.

-

יישום תכנית אחזקה מונעת בכל התחומים.

-

מערכת ייעודית עבור קצין הרכב בסנכרון נותני השירותים.

אגף בינוי רכש ולוגיסטיקה
מחלקת ניהול משאבים תוכנית עבודה 2019

תחום

מטרה

משימה

יעד

חניונים

הגדלת הכנסות
סיום החזר ההשקעה
וצמצום זמן ההמתנה

צמצום תקנים

עבודה אוטומטית ותחזוקה מיטבית

חניה

חשבות

אחריות

מח' ניהול משאבים,
אגף מחשוב ואגף
הכנסות

לו"ז

מדדי ביצוע

Q1 ,Q2

הגדלת הכנסות

הגדלת מכירת מנויי
חנייה לאזרחים

* שיווק מנויי חנייה שנתיים
*מכירת מנויי חנייה תלת
חודשיים ושנתיים.
* קשר יזום לחידוש מנויים

*הגדלת מספר מנויים
*תהליך מכירה באופן עצמי בעלות
עמלה אפס

מחלקת ניהול משאבים,
מנהלת פארק תעשיות

כל השנה

מעקב כספי ברמה שנתית

שיפור השירות

קשר ישיר ואישי עם הפונים
לצורך והבנת הבעיה וטיפול

*תהליך מובנה לטיפול בתקלות
*טיפול בפנייה מקצה לקצה

מחלקת ניהול משאבים

כל השנה

הגדלת מנויים ושיפור השירות

ביטול מדחנים – מעבר
לאמצעי תשלום
מתקדמים וחיסכון
בעלויות

צמצום מדחנים ישנים ברחבי
העיר

פישוט תשלום לחניות

מחלקת ניהול משאבים

Q1 ,Q2

שיפור והעמקת מעקב
ובקרה על מכרזים
וחוזי האגף ,תוך
שיתוף פעולה עם כל
מחלקות האגף

עמידה בלוח הזמנים של חוזי
האגף ,תוך בדיקת שביעות תשלום תואם לתנאים וזמנים שהוגדרו
מחלקת ניהול משאבים
רצון מהספקים ודרישה
לספקים
להורדת עלות בחידוש חוזים

כל השנה

לשימוש מושכל בתקציבים ללא
חריגות

מחלקת ניהול משאבים
מנהלי מחלקות האגף

כל השנה

בקרה לתשלום לפי החוק  ,בדיקת
דיווחי סעיפי שכר  :נסיעות ,כוננות
,שעות נוספות ,שעתיים ,תוספות
נהיגה

מחלקת ניהול משאבים

שיתוף פעולה בין
מחלקות האגף

בקרה עליונה על כלל סעיפי
התקציב של האגף וניהול
התקציב

עמידה בלוח זמנים ,בדיקה
ניהול מערך תשלומי
ודיוק בדוחות סעיפי השכר של
שכר לעובדים
העובדים

כל חודש

הגדלת הכנסות ושיפור השירות

דיוק בהכנסות והוצאות

הפקת דוחות בחריגות מינימליות

צמצום פערים באי תשלום רכיבי
שכר ותשלום במועד

309

יעדים 2019
.1

.1
.2
.3

חניון היובל – סיום תהליך ופתרון בעיית זיהוי ורישום רכבי תושבי העיר לטובת הגדלת הכנסות באמצעות
רכישת קובץ רכבי תושבים.
צמצום  3תקנים במהלך .2019
הסרת מדחנים מרחבי העיר ,לחסכון בעלות ספק של  +30%מע"מ אשר יביא לגידול בהכנסות של כ-
.₪ 100,000
העלאת מחיר שעת חניה בכחול/לבן בשיעור של כ ,1.6% -ולגידול ההכנסות בכ ,₪ 200,000 -בכפוף
לאישור משרד הפנים.
יעדי הכנסות ממשאב החניה:

מקור הכנסה
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צפי הכנסות 2019

מתחם הפארק

₪ 1,400,000

מתחם אחוזה

₪ 6,600,000

קריית אתגרים

₪ 4,300,000

חניון היובל +חניון גמלא

₪ 1,200,000

חניון התדהר – מטרופולין דמי שירות

₪ 1,500,000

סה"כ הכנסות

₪ 15,000,000

מחלקת תכנון וניהול פרויקטים
פרויקטים מרכזיים מתוכננים 2019
• מעבר לשיפוצי עומק  -ביצוע סקר מבנים מקצועי ובהתאם לתוצאות ,הכנת תכנית שיפוצים
רב שנתית והשקעה חד פעמית לאורך שנים ,חיסכון בעלויות אחזקה.
•

המשך הקמת מרחבי למידה חדשניים בהתאם לתפיסות הפדגוגית החדשות של משרד החינוך
והרחבת הפרויקט גם לגני ילדים כחלק משיפוצי קיץ .2019

•

סיום תהליך שיפוץ והתאמת משרדי העירייה למנהל חינוך/צופים דתיים מחשוב/קהילה/צעירים,
בתהליך החלטות עם מנכ"ל וגזברה.

•

שיפוצי קיץ בקונספט חדשני והתאמת סביבת העבודה והלימודים לתפיסה הפדגוגיות החדשה.
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מחלקת אחזקת מבנים – תוכנית עבודה 2019
משימה

מטרה
•
שיפור
השירות

•

שיפור איכות •
ביצוע

בקרה
ומדידה

התייעלות
ומחוברות
בטיחות
בעבודה
שת"פ בין-
מחלקתי

312

•
•
•
•

מתן מענה לפניות מוקד ופורטל בזמן הקצר ביותר וכן ביצוע הלכה למעשה של
תכנית האחזקה המונעת.
קיום פגישות שוטפות עם לקוחות עיקריים לצורך תיאום ציפיות ושיפור
התקשורת והיחסים ,הן הבינאישיים ,הן המקצועיים והן באופן ההתייחסות
למחלקה ולעובדיה.
בקרה ופיקוח על טיב העבודה והשרות (הן של עובדי המחלקה והן קבלנים
ונותני שירותים חיצוניים) ,עפ"י מדדים ובפועל בשטח.
העמקת המדידה -בניית מדדים וקביעת תקנים לבחינת:
מהירות הטיפול בכל פנייה (משך ביצוע בפועל מול תקן).
ניצול משאבים – ש"ע וחומרים.
איכות העבודה – באמצעות סקרים תקופתיים.
יישום של תהליכים מחשוביים ודו"חות ,לפישוט השימוש והצגת נתונים
רלוונטיים.

יעד

לו"ז
ביצוע

מענה מקצועי
לאורך כל
איכותי ורוחבי בכל
השנה
תחומי האחזקה
מינימום תלונות
לגבי איכות.
מינ' עבודה
חוזרת/תיקונים

מדדי הצלחה

שיפור במדדים
שיוגדרו בQ1-

בכל שיפור במדד איכות
ביצוע שיוגדר
פרויקט
גידול בתפוקות
העבודה ובביצוע
עבודות במיקור פנים
תוך כימות הביצועים

הגדרת מדדים
זהים למדורים

Q1

•

הנהגת צוותי חשיבה מעורבים לפתרון בעיות שונות ולהתייעלות ,הן למקרים
נקודתיים והן כלליים ולהגברת תחושת האחריות ,השייכות ,המעורבות וגיבוש
העובדים.

טיפול ב 4-בעיות
בשנה

אחת
לרבעון

•

ביצוע ריענון תקופתי לכלל עובדי המחלקה ,הן עפ"י דרישות חוקיות והן באופן
תקופתי שוטף.

 0אירועי בטיחות

לאורך
השנה

•

לאורך כל
העמקת שיתוף הפעולה עם מחלקות ואגפים תפעוליים אחרים ,לטובת שיפור
שיפור סקר שביעות
מינימום "חיכוכים"
השנה
ממשקי עבודה עירוניים.
רצון
תפעוליים
תיאום ציפיות לצמצום חילוקי דעות ושיפור השרות לתושבים ועובדי העירייה.

•

מציאת פתרונות
לבעיות שיועלו
בצוותי החשיבה
ויישומם
מניעת תאונות
עבודה

מחלקת רכש תוכנית עבודה2019
משימה

יעד

אחריות

לו"ז

מטרה

מחלקה/מדור

חידוש ופרסום
מכרזים פומביים

רכש

חידוש מכרזים בכלל תחומי הרכש באמצעות מחירונים ואחוזי
הנחה

בהתאם לסיום חוזים

רכש

לאורך
השנה

מעבר להנפקות
ממוחשבות

מחסן

בקשות לניפוק פריטי מחסן דרך המערכת הממוחשבת בלבד

פישוט תהליכים
וממשקי עבודה לצד
הסבר תהליך הרכש

כלל העירייה

בניית תבנית לדרישה – שתהווה את בסיס הדרישה ובה יצוינו
בין היתר תיאור מפורט של הפריט המבוקש (ספציפיקציה),
מידות ,סקיצות ,צבעים ,דחיפות ,פרטי איש קשר ובמידת
האפשר תכלול סקיצה.

דרישות יטופלו רק לאחר קבלת כל
המידע הדרוש/מפרט טכני
מהפונה.

שקיפות תהליכים

כלל העירייה

בחירת פריטים קלה וידידותית יותר בכחל ,תצוגת תמונות
ומידע חשוב נוסף ברמת תיאור הפריט – כגון צבעים לבחירה,
מידות וכו'.

הרחבת השקיפות בתהליכי
הזמנות של הלקוח ,מתן אפשרות
לצפייה סטטוס הזמנות בכל שלב

מחשוב תהליכים
ידניים

כלל העירייה

כלל הבקשות לניפוק פריטי מחסן
ע"י בעלי המלאכה מוקלדות
במערכת הממוחשבת,

מנהל מחסן +
מחלקות אגף
בינוי ,רכש
ולוגיסטיקה

Q1/19

מדדי הצלחה

דוח הנפקות
ממוחשב

רכש/מחשוב

Q2/19

קבלת מפרט מדויק
ללא צורך
באינפורמציה נוספת

רכש/אינוונטר
/מחשוב

Q2/19

הפחתת כמות
הפניות למח' הרכש

שיפור מעקב אחר הזמנות בסבב האישורים  -שילוב
התראות מערכת להזמנות "תקועות".
שיפור בקרת תשלום חשבוניות – התראות לצורך עמידה שיפור ומעקב אחר סטטוס:
בתנאי התשלום ושיפור מתמיד במוסר התשלומים.
הזמנות ,חשבוניות
מניעת טעויות אספקה  -בדרישות למספר יחידות מקבלות,
לציין בחלק העליון של ההזמנה ולהדגיש את פרטי היח'
המקבלת.
עדכון הזמנות שהחלו מדרישה  -אפשרות לבדיקת תקציב
הדרישה ברמת הסה"כ ולא ברמת השורה ,על מנת לאפשר
עדכון פריטים וסכומים בתוך ההזמנה בצורה גמישה.

עדכון הזמנות לאחר דרישה
ברמת הסכום.

רכש/מחשוב

Q2/19

מניעת עיכוב
בתהליך ההזמנה
והתשלום.

הודעה לספק במייל על ביטול
הזמנה.

אפשרות לשליחת מייל לספק בעת ביטול הזמנה.
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אחזקת תשתיות  -תכנית עבודה 2019
מטרה
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מוקד עירוני
מערכת bi

תחום

משימה

סקר אגפי שנתי
פנימי וחיצוני

ביצוע סקרים
שנתיים למדידת
נתוני ביצוע

מחשוב

יישום שירותים סגירת הפניות
דיגיטלים
מהשטח בצירוף
/מקוונים לתושב תמונות ע"י טאבלט

מוקד ,פורטל ,מייל
וטלפון

מתן שירות

מתן מענה מהיר
יותר ומקצועי
עמידה בזמני התקן

יעד

תב"ר
הערות

אחריות

לו"ז

תקציב

מנהל
מחלקה/אגף

שנתי

ללא תקציב

דוחות ביצוע מהמערכת
על פי הם ימדדו נתוני
השירות

שיפור השירות ומתן
מענה מהיר יותר

מחלקת
מחשוב

שנתי

קיים פיילוט
באגף חזות
העיר

עמידה בזמני תקן טובים
יותר

 90%מענה טלפוני

מנהל מחלקת
אחזקת
תשתיות

שנתי

ללא תקציב

דוחות תקופתיים
מהמערכות הקיימות

90%

תוך  30שניות 90%
עמידה בזמני תקן של
המוקד והפורטל

חשמל -בולארדים

תוכנית רב
שנתית
בולארדים

החלפת גופי
התאורה ללדים
חסכוניים

החלפת כ  150גופים
בשנה

מנהל יחידת
קבלני משנה

רב שנתי 2016972751

אחזקת
הבולארדים ברחבי
העיר

בולארדים

המשך בקרה
ופיקוח על קבלן
תחזוקת
הבולארדים ברחבי
העיר

שיפור הבקרה וביצוע
סיורים יזומים בלילות
לבדיקת תקינות

מנהל יחידת
קבלני משנה

שנתי

חשמל ובקרה

מזרקות

שדרוג מערכות
החשמל במזרקות

ביצוע התאמת
המזרקות בעיר
לתקנים של רשות
החשמל

מנהל מחלקת
אחזקת
תשתיות

Q1+Q2

בדיקות תקופתיות
לבדיקת עמידה ביעדים
תקציב של
ההנדסה חלק
ממכרז אחזקת
תאורה ורמזורים

2016972751

מדדי הצלחה

ירידה בכמות התקלות
השוטפות הנמצאות
בסיורי הלילה היזומים

הגשת דוחות תקינות
ועמידה בתקנים לאחר
ביצוע

תב"ר
הערות

מטרה

תחום

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

אחזקת מזרקות ברחבי
העיר

מזרקות

המשך בקרה ופיקוח על
אחזקת המזרקות בעיר

שיפור הבקרה היומיומית על
תקינות ,אחזקה וניקיון
המזרקות

מנהל מדור
ניקוז(אחראי גם על
המזרקות)

שנתי

1742200756

מהירות הטיפול במפגעים
יומיים ותחזוקה שוטפת

טופס  4במרחב
הציבורי

טופס 4

בדיקות תקינות המרחב
הציבורי לאחר סיום
עבודה של קבלני תמ"א
ו/או תאגיד קבלנים
פרטיים

שדרוג התחום והעברת
פתיחת הפניות דרך המוקד
העירוני למתן שירות מהיר
יותר ויעיל יותר בזמני תקן
קצרים יותר

מנהל יחידת קבלני
משנה

שנתי

ללא תקציב

דוחות מוקד להשוואת נתונים
שנתיים אל מול צורת העבודה
הקיימת

הוראות ביצוע

וועדת תנועה

ביצוע מהיר יותר של
הוראות הביצוע של
ועדת התנועה מרגע
קבלת החלטות

שיפור שת"פ בין הגורמים
בעירייה בכלל ומול ההנדסה
בפרט

מנהל מחלקת
אחזקת
תשתיות/אגף
הנדסה(מי מטעמו)

שנתי

1742200754

מהירות סיום הטיפול מרגע
קבלת ההחלטה ועד לסיום
הביצוע

שילוט ,תמרור ושילוט
רחובות

החלפת שילוט דהוי

ביצוע תוכנית רב שנתית
לביצוע החלפת שילוט
דהוי ברחבי
העיר(תוכניות רב
שנתיות)

עמידה ביעדים שנכתבו
בתוכניות עבודה

מדור שילוט/מנהל
המחלקה

רב שנתי

2016972751

תוכניות עבודה רב שנתיות
מפורטות לפי ביצוע בפועל בכל
חודש.

עמודי חסימה סולאריים

חדשנות

ביצוע פיילוט של הצבת
עמודי חסימה סולארים

בדיקת המוצר בפיילוט
ברחבי העיר ובחינת מוצר
חדשני

מנהל מחלקת
אחזקת תשתיות

חציון ראשון

2016972751

לאחר בדיקת המוצר יוחלט אם
להמשיך אתו

שירות יעיל ומהיר יותר,

מכרז מסגרת

בניית מכרז מסגרת חדש הגדלת האופציות הקיימות
היום מבחינת סוג העבודה
שיחליף  2מכרזים
וכמות העבודה
קיימים

מנהל מחלקת
אחזקת תשתיות

חציון ראשון

2016972751

מדדי הצלחה
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תחבורה – תוכנית עבודה 2019
מטרה
חוזה התקשרות

תחום/
מחלקה
הארכת התקשרות עם
אספקת דלק
בהתקן פזומט חברת פז לאספקת בנזין /
אוניברסלי
סולר
משימה

בחינת
ליסינג מימוני
ליסינג מימוני
לרכבים תפעוליים
לטנדרים
טנדרים תפעולים

תחבורה

מחסן מרכזי
רכישת מלגזה הולך
מרכז לקשיש
אדם

מעבר לרכב היברידי
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תחבורה

הקטנת הוצאות שכירות
חודשית

יעד
תדלוק רכבי
הרשות
חסכון
בהוצאות

חסכון בשכירות
העתקת ארגז  +פגוש אחורי
חודשית

רכישת מלגזות

התאמה לשינויי בשוק הרכב

אחריות

לו"ז

מנהל המחלקה

Q2

מנהל
Q2
האגף/גזבר
ומנהל המחלקה
מנהל המחלקה

מדדי הצלחה
הקטנת הוצאות
לאחר ביצוע
בדיקה

הקטנת הוצאות
שנתי של רכישת ארגז
 +פגוש חדשים

שיפור השרות
העלאת רמת
וחסכון
הבטיחות
מנהל המחלקה שנתי
בהעמסה ופריקת
בתיקונים
הציוד
וטיפולים

התייעלות
וחיסכון

מנהל המחלקה שנתי

חסכון בהוצאות
דלק

תקשורת – תוכנית עבודה 2019
תחום
תחזוקת תשתיות
טלפוניה

תקשורת טלפוניה

כבלים
תקשורת סלולרית
תקשורת קשר

מטרה

משימה

יעד

תקשורת טלפוניה תקינה

טיפול מהיר בתקלות ,החזרה
לפעילות ,חיוב תקציבי מהמחלקות
ותשלום לספק

בניית נוהל איזו

ביצוע פריסה חיבור והתקנה של
ניהול מערך פריסת תשתית אחודה
תשתית אחודה.
שיפור טכנולוגי המאפשר
התקשרות גם על בסיס רשת
אינטרנט

החלפת מרכזיות העירייה למרכזיה
חדשה המבוססת על טכנולוגית ip

מעקב ובקרה על חשבונות הטלפון

ניהול מצאי של כל קווי הטלפון.

עדכון דוח מצאי של כל קווי הטלפון

שימוש מושכל במטרה לחסכון
ולטיוב הנתונים

הפעלת מערך כבלים

בדיקת צרכים ,מיפוי
הקיים ,תיאום התקנה,
חיבור והפעלה.
התאמת טלפוניה חדשה

אחריות

מדור תקשורת
מחלקת משאבים
אגף מחשוב
מחלקת בטחון
מדור תקשורת
מחלקת ניהול
פרויקטים ,מינהל
הנדסה אגף
מחשוב
מדור תקשורת
אגף מחשוב

מדור תקשורת
ביצוע מעקב על חשבונות
אגף מחשוב
ומסלולי התקשרות,
מחלקת משאבים
העמסת עלויות תקציביות
ואגף כספים
שמירה על דוח מעודכן.

בדיקת צרכים .טיוב
שמירה על מערך כבלים תקין תוך
מסלולים ,העמסת עלויות
שיפור טכנולוגי
תקציביות

שמירה על קשר תקין

שמירה על תקשורת קשר יעילה
ותקינה

Q1

כל השנה

כל השנה

מדור תקשורת
מדור תקשורת
אגף כספים

כל השנה

מדור תקשורת

ירידה בכמות
הארכת התקשרות
הפניות כתוצאה
עם חברת בינת
מפעולות יזומות
במחירי חשכ"ל
בהתאם לדרישות
הפרויקטים

במהלך השנה
בהתאם ללוח
הפעלת הפרויקט

כל השנה

הפעלת מנגנונים ממחושבים פנים
ארגוניים לצורך טיפול בפניות
מדור תקשורת
קיצור זמן תגובה לפניות ,תוך טיפול אישי בפניות מקצה
מחלקת משאבים
שיפור השרות תוך מימוש כל תנאי
עד קצה .העמסת עלויות
עבודה על פי נוהלי איזו
אגף כספים ואגף
החוזה לצורך שדרוג השרות
תקציביות.
בקרה ומעקב חשבוניות
משאבי אנוש
טיפול אישי בשדרוגים ובמנויים
חדשים
יעילות ותקינות

לו"ז

הערות

מדדי ביצוע

בדיקת חסכון כספי

כל השנה

סקר שביעות רצון
אצל המשתמשים

כל השנה

סקר שביעות רצון
אצל המשתמשים
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יעד
תרגול תושבים ועובדי
עירייה – מרחבים מוגנים

אחריות
פקע"ר

לו"ז
24-28/3/19

מס'
1

מטרה
תרגיל "עמידה איתנה"

תחום
אגפי

משימה
תרגיל ארצי במתווה
מלחמה

פקע"ר

לפי תכנית
פקע"ר

2

אימון מידע לציבור

מנהלים

3

אימון רשותי

אגפי

4

הדרכת עובדים

אגפי

5

תרגיל פס"ח

תחבורה

6

כוח אדם בחירום

רכז חירום

הבנת תהליכים ושת"פ
כלים לעמידה במשימות
,מרכז מידע ,מוקד,
חירום
דוברות
מרכז הפעלה
תרגול מערך החירום
אימון דו יומי עיוני ומעשי
כולל אנשי השטח
הטמעת והגברת המודעות שילוב במערך ההדרכה
כל בעלי התפקידים
בחירום
בחירום עד
רמת השטח
תרגול פתיחת מרכז
הטמעת המוכנות
והעקרונות לפתיחת
קליטה
מרכז קליטה
עדכונים ושיבוצים במערך התאמת מצבת כ"א
לתקני משרד הכלכלה
מל"ח

פקע"ר

יום א' 24.10
יום ב' 20.11
במהלך השנה

ממונה
חירום

במהלך השנה
פעמיים בשנה
בוצעה התאמה
ב24.12.18-
רבעון שני

ממונה
חירום

7

כנס מתנדבים

מתנדבים

שולחן עגול בהשתתפות
גופים וארגוני מתנדבים

שיתוף פעולה והרחבת
מעגל מתנדבים בשע"ח

ממונה
חירום

8

תרגיל

אגפי

9
10

הכשרה
יישום המלצות מסכום
אימון דו יומי יולי 2018

נציג אגפי
רכז חירום

תרגיל פתיחת תחנות
חלוקת מים
קורס ממונה הג"א
תכנון מערך היסעים
לתלמידים
השלמת שיבוצים והגדרת
תפקידים
השלמת הצטיידות
בגנראטורים
תרגול עובדי שטח

הדרכה ותרגול מנהלים
וצוותי תחנות חלוקה
הכשרת נציגים מהאגף
השלמת פערים ויישום
המלצות

לוגיסטיקה
תאגיד
לפי לו"ז פקע"ר
פקע"ר
עד 30.3.19
מנהל
המכלול/סגן

ממונה
חירום

רבעון שלישי

הערות

בתאום מנהלי
המכלולים
יתואם מול
ביה"ס המתורגל

בשיתוף רכז
חירום
לוגיסטיקה

בתאום מנהלי
מכלולים

תכנית עבודה מערך חירום 2019
מס' מטרה

11

הדרכה למנהלי האגף
בנושא רשת קריאה
שקטה
הדרכה לכלל עובדי
המכלול
בנושא רשת קריאה

תחום

משימה

עדכון רשת הקריאה
האגפית

התאמת כל מחלקה לפי
כתובת וטלפון

רכז חירום

במהלך השנה

אגפי

הדרכה פרונטלית

13

הדרכה בנושא בנית
תיקי חירום לכלל בעלי
התאים
במכלול

אגפי

הדרכה פרונטלית

כל עובד ידע בחירום איך רכז חירום
מתבצע האיסוף כאשר
כל
מערכות הקשר קרסו
כל בעל תפקיד ידע מה רכז חירום
ומנהלי
עליו לבצע בחירום
האגף

במהלך השנה

14

תרגיל פת"ע אזעקת
המכלול לנקודת כינוס
שתיקבע

אגפי

אזעקת העובדים בשילוב
מערך הסעות

אזעקת העובדים על פי
רכז חירום
סדר קדימויות ע"י מנהלי ומהלי
המכלולים.
המכלול

12

אגפי

יעד

אחריות

לו"ז

הערות

במהלך השנה

במהלך השנה

יעדים ארגוניים ל  ,2019בהם נהיה שותפים:
•
•
•
•
•
•

התקנת מערכת "שועל" הדרכה והטמעה.
הצטיידות באמצעים למרכז הפעלה.
שולחן עגול ארגוני מתנדבים.
שותפות אקטיבית לתרגיל עירוני.
הקמת מחסני חירום.
אימון חילוץ בזיקים.
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בקרת פרויקטים וניהול אנרגיה – תוכנית עבודה 2019
מטרה
העמקת הבקרה
האגפית

בדיקה ומעקב אחר פעולות
האגף בשת"פ מנהלי מחלקות

ליווי וניהול פרויקטים
אגפיים

ניהול ובקרת מכלול הצרכים,
התועלות והעלויות בכל
המחלקות.

בניית תוכנית אב רב
שנתית להתייעלות
אנרגטית וסביבתית

הכנה וקידום תוכנית המרכזת
את הנושאים השונים אותם
שואפת העירייה לקדם ,בפריסה
למספר שנים.

הגשת "קולות
קוראים"

קבלת מימון ממשרדי הממשלה
לפרויקטים בנושא התייעלות
אנרגטית.

החלפת מערכות
מיזוג מרכזיות
ומזגנים מפוצלים
במוסדות החינוך
והעירייה.
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משימה

המשך פרויקט החלפת מערכות
מיזוג נוספות ,בהתאם לתקציב
שיאושר ובקדימות למערכות
הישנות בעלות ריבוי תקלות
גבוה יותר.

יעד

לו"ז

מימוש יעדי תוכנית העבודה

במהלך
השנה

מימוש המדיניות והתהליכים
העירוניים יחד עם מנהל
האגף

במהלך
השנה

יישום והוצאה לפועל של
התוכנית בהתאם לתקציבים
שיאושרו ע"י הנהלת העיר.

Q1

קבלת החזרים כספיים
וצמצום מימון הפרויקטים ע"י
כספי הרשות.

תפקוד יעיל בהתאם לתקנות
וחיסכון בעלויות

מדדי הצלחה
עמידה ביעדים
לפי הגדרות
שיוכתבו

בהתאם לתקציב

בהתאם לקידום
תוכניות

Q1-Q3

הוגשה בקשה
לתקצוב כחלק
מתכנית רב
שנתית ,יבוצע
בהתאם לתקציב

יעד

לו"ז

מדדי הצלחה

מטרה
תאורת אולמות
ספורט ובריכה
עירונית

החלפת גופי תאורה לגופים
חסכוניים ושיפור רמת התאורה

תפקוד יעיל בהתאם
לתקנות וחיסכון בעלויות

Q1-Q2

הוגשה בקשה לתקצוב,
יבוצע בהתאם לתקציב

גלאי נוכחות
לתאורת פנים

התקנה בכל שיפוץ שיבוצע

חסכון בעלויות

תאורת פנים
במוסדות חינוך
ועירייה

החלפה בהתאם לסקר שנערך

תפקוד יעיל וחיסכון
בעלויות

הוגשה בקשה לתקצוב,
יבוצע בהתאם לדיון
ותקצוב

המשך פרויקט הצללות בגינות
ציבוריות ,במגרשי ספורט פתוחים
ובגינות כלבים לרווחת התושבים

מענה לפניות תושבים
והגנה סביבתי מהשמש

יבוצע בהתאם לאישור
תקציבי שיתקבל

הצללות

משימה

יותקן בכל
פרויקט
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מחשוב
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ייעוד האגף ומטרותיו בשנת 2019
מטרות על ל: 2019 -

324

•

תכנית אב רב שנתית לעיר חכמה בחתך של יחידות העירייה

•

הסדרת התקשרויות ומיסוד ארגוני בתחום מערכות המידע (בדגש על יעדי תקציב ומספר
ספקים)

•

קידום ויישום מכרזי עיר חכמה

•

בחינה והטמעה אפשרית של  WIFIלציבור באתרים מרכזיים ברחבי העיר

•

קידום פרויקטים חכמים לתושב (כגון כרטיס חכם בתרבות ועוד)

•

מקסום הערך מתשתית התקשורת הפרטית של רעננה על ידי הנגשה מקסימלית לרחבי
העיר ,יציבות ואספקת רוחבי פס מודרניים

•

דיגיטציה והנגשת שירותים ומידע לתושב בערוצים מתקדמים

•

חיבור ,פישוט ואוטומציה של תהליכים ושיטות עבודה בעירייה

•

אבטחת מידע ועמידה ביעדי תקנות הגנת הפרטיות

אגף מחשוב – תוכנית 2019
מטרה

תחום /מחלקה

משימה

יעד מדיד

יוגב

רבעון 2019 ,3

הקמת  2אתרי ליבה ו 3 -אתרי
הפצה
 ₪ 1,560,000חיבור  25אתרי עירייה
חיבור  27צמתים
(סה"כ לרבעון )2
מימוש  5לינקים אלחוטיים

רבעון 2019 ,4

הקמת הפלטפורמה לקליטת
נתוני חיישנים מכל רחבי העיר.
מימוש חיישנים ע"פ צורכי
 ₪ 6,480,000הלקוחות כפי שיועברו.
מוכנות להתקנת מצלמות ב27-
צמתים ברחבי העיר.
התקנת מע' שו"ב כולל מרכיבי
מולטימדיה.

החלפות טלפוניה

תשתיות עיר חכמה

הקמת התשתית העירונית החדשה
פריסת רשת מטרו עירונית
תכנון תשתיות ועיר
( NetRunרשת ראשית ,פדגוגיה כולל חיבור כלל אתרי הסיבים
חכמה
בהתאם הקיימים לתכנית העבודה
ו \)WIFI

יוגב

תשתיות עיר חכמה

מימוש תכנית העבודה המוטמעת
תכנון תשתיות ועיר
מערכת שוב ,חיישנים ומצלמות במכרז לפי יעדים ל 12 -חודשים
חכמה
(תיתכן חריגה לתחילת )2020

יוגב

תשתיות עיר חכמה

מימוש תכנית העבודה ל:2019 -
התקנת המערכת
התקנת מנגנוני רמזור
התקנת מע' UPSבצמתים

יוגב

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

רמזורים חכמים

ישום  450מכשירים מתוך 1100
מכשירים
החלפת  2מרכזיות ראשיות
החלפת  5קיימים  1 +חדש

 .1רבעון 2019 ,3
 .2רבעון 2019 ,3
 .3רבעון 2019 ,4

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

החלפות טלפוניה

החלפת מרכזיה והחלפת טלפונים
כולל הטמעה ע"פ תכנית עבודה

אחריות

לוז

תקציב 2019

אמצעי מדידה

רבעון 2019 ,3

₪ 500,000

₪ 3,493,981

התקנת  35מנגנוני רמזור

325

326

מטרה

תחום /מחלקה

משימה

יעד מדיד

אחריות לוז

תשתיות עיר חכמה

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

הרחבת הרשת העירונית

המשך הנחת תשתית סיבים
אופטיים ע"פ סדרי עדיפויות
הנהלה

יוגב

רבעון 2019 ,4

הרחבת FWעירוני

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

תוספת למערך התקשורת
העירונית

הגנה על תשתיות העיר החכמה
בעיר באמצעות פיירוול

יוגב

רבעון 2019 ,2

שדרוג מערך WIFI
לגלישה ציבורית

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

החלפת קונטרולר שליטה בכלל
סיום רכש והעברת כל  -הAP -
הAP -בעירייה ומוסדות
הקיימים לניהול באמצעות
החינוך לאור הגידול בכמות נק'
הקונטרולר החדש
הקצה

יוגב

רבעון 2019 ,4

שדרוג מערך WIFI
לגלישה ציבורית

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

הקמת תשתית לWIFI -
באתרים ציבוריים

הקמת התשתית

יוגב

רבעון 2019 ,4

שרידות ליציאת
העירייה לאינטרנט

תכנון תשתיות ועיר
חכמה

תוספת Linkproofלמערך
הגלישה העירוני

יכולת מעבר אוטומטי לגלישה
דרך אתר גיבוי

יוגב

רבעון 2019 ,3

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪ 2,000,000

₪ 70,000

₪ 200,000

₪ 100,000

90,000

השגת יעדי הפריסה
הטמעת FWכולל IPSלמערך
התקשורת
העברת המעכת לתצורה שרידה +
הרחבת המערכת בכ 15% -סה"כ
AP ( 550כיום יש כ)475 -

בין  3-5איזורים ציבוריים עם וויפי
לתושבים

העברת הגלישה בעירייה לתצורה
שרידה

מטרה

תחום /מחלקה משימה

תשתיות עיר חכמה אבטחת מידע

אבטחת תשתיות העיר
החכמה

יעד מדיד

אחריות לוז

הורדת הסיכון ל  25אל מול
סקר הסיכונים החיצוני שבוצע
מאור
בנושא
בחינה בסקר חדש

בהתאם
להטמעת הספק

השלמת הטמעת
תקנות הגנת
הפרטיות

אבטחת מידע

השלמת הטמעת תקנות
הגנת הפרטיות

מינוי מנהלים\צמצום הסיכון על
פי תוצאות הסקר סיכונים,
הטמעת בקרות על פי דרישה

מאור

דלף מידע

אבטחת מידע

צמצום דליפת מידע רגיש
מהעירייה ומוסדותיה

מיפוי המסמכים הרגישים
בעירייה
יכולת ניטור של 20%
מתעבורת המידע בעירייה

מאור

רבעון 2019 ,3

צמצום פוטנציאל
אירועי סייבר

אבטחת מידע

צמצום רמת הסיכון מ  70כיום
הטמעת בקרות אל מול איומי ל 30
מאור
הייחוס על פי ניהול סיכונים ירידה באירועי אבטחת מידע
משמעותיים ומזוהים מ  4ל 3

רבעון 2019 ,4

רבעון 2019 ,2

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪ 200,000

₪ 60,000

₪ 80,000

₪ 260,000

סקרי סיכונים

תקנות הגנת הפרטיות ,סקר
סיכונים

מודול אבטחת מידע ב 365

דשבורד ניהול סיכוני עירייה

327

מטרה

328

תחום /מחלקה משימה

יעד מדיד

אחריות לוז

העלאת מודעות
עובדים

אבטחת מידע

עלייה בדיווח אירועי אבטחת
המשך קידום וטיפוח מודעות מידע בקרב המשתמשים למעל
מאור
 50דיווחים
עובדים
 90%הצלחה במבחני פישינג

רבעון 2019 ,4

הטמעת 365
בעירייה

אינטרנט ויישומים

הטמעת ניהול מסמכים באופן
מאובטח ביחידות מחשוב,
היחידה האיזורים והשפח

הצלחת הטמעה

נועם

רבעון 2019 ,4

פיתוח תהליכים
ממוכנים בעירייה

אינטרנט ויישומים

פיתוח תהליכים ממוכנים
בעירייה

הקמת  10תהליכים ארגוניים
המייעלים את העבודה בארגון.

נועם

רבעון 2019 ,4

פורטל ארגוני

אינטרנט ויישומים

פורטל ארגוני

שלב ב' של הפורטל ,הקמת
אזור אישי המכיל משימות,
הודעות ומסמכים.
הקמת מערכת לניהול תהליכי
נועם
איכות לטובת ניהול מאמתי
איכות ותהליכי ISO.
הקמת מערכת לניהול חללים.
אתרי צוות/פרויקט לפי דרישה.

רבעון 2019 ,3

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪ 45,000

₪ 220,000

₪ 200,000

₪ 200,000

דוח מבחני פישינג ,דיווחי
אבטחת מידע

דוחות שימוש במסמכים

דוחות שימוש בתהליכים

קיום היישומים במערכת

מטרה

תחום /מחלקה משימה

קיום תהליך מקוון להוצאה
וחידוש רישיון עסק

נועם

רבעון 2019 ,3

נועם

רבעון 2019 ,4

₪ 50,000

פתרונות הנדסיים

אינטרנט ויישומים

פתרונות הנדסיים

אינטרנט ויישומים הקמת טופס  4מקוון

קיום תהליך מקוון להוצאת
טופס  4מקוון

ניהול עובדים

הקמת ממשקים במערכות
הארגוניות והקמת תהליכים
אינטרנט ויישומים
אוטומטים עבור קליטה עובד,
שינוי תפקיד ועזיבה

התחברות לממשק מערכת
מכלול כ"א
הקמת ממשק ל Active
נועם
Directory
הקמת תהליך קליטת/ניוד
ועזיבת עובד אוטומטי

רבעון 2019 ,4

השכלת מבוגרים

רישום מקוון לכל הפעילויות
הטמעת תהליך רישום מקוון
אינטרנט ויישומים
במערכת המתנסים וסמארטיקט של השכלת מבוגרים

נועם

רבעון 2019 ,2

טפסים מקוונים

אינטרנט ויישומים

פיתוח טפסים מקוונים לתושבים

נועם

רבעון 2019 ,4

טפסים זמינים לשימוש
 30,000ש"ח
התושבים

הוספת מודול לניהל פניות
וואטסאפ במוקד העירוני

נועם

רבעון 2019 ,2

 30,000ש"ח ניהול כל פניות הוואטסאפ
במוקד

ניהול פניות דיגיטליות אינטרנט ויישומים

רשיון עסק מקוון

יעד מדיד

אחריות לוז

תקציב  2019אמצעי מדידה

₪ 50,000

₪ 90,000

₪0

קיום תהליך רישום עסק

קיום תהליך טופס 4

דוחות שימוש ומשך זמן

דוחות שימוש

329

מטרה
הטמעת 365
בעירייה
שיפור שירות
בעירייה

הסבת אופיס 365

תחום /מחלקה משימה

שיחות ועידה פעילות אצל כל
מנהלי האגפים ובחמשת חדרי
הישיבות העיקריים בעירייה

עופר

1קביעת ומעקב אחרי זמן תקן
שירות ,תפעול וחווית הטמעת ( SLAרמת שירות לקריאות בהתאם לחשיבות
הקריאה2 .הכנת נוהל לתליך
עובד טכנולוגית
דיפרונציאלית)
עבודה

עופר

רבעון 2019 ,3

עופר

רבעון 2019 ,3

שירות ,תפעול וחווית
עובד טכנולוגית

שירות תפעול וחווית
עובד טכנולוגית

שיחות ועידה ווידאו

הסבת אופיס 365

כל המחשבים יעבדו על
מערכת הפעלה WIN10
ואופיס 365

רבעון 2019 ,3

בניית יכולת ניהול מחשבים פריסה מלאה של הניהול על
מרוחק בתוך ומחוץ לרשת מערך הניידים
ניהול מחשבים
שירות ,תפעול וחווית
העירייה.הכנת תהליך
מרחוק (מחוץ לרשת
הצפנת כל הניידים בעירייה
עובד טכנולוגית
עירייה)
עבודה(פיילוט והפקת לקחים פריסה של מעל  90%על
והטמעת השירות באירגון
מחשבי עירייה מחוץ לרשת

עופר

רבעון 2019 ,4

 100%מהחיובים שמבוצעים
התאמת מערכות יוצרות חיוב
באמצעות המערכת יהיו
לתקן PCI
מוצפנים

ענת

רבעון 2019 ,2

מחלקת מערכות
עבודה בהתאם
מידע וניהול
לרגולציה  -תקן PCI
פרויקטים

330

יעד מדיד

אחריות לוז

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪ 60,000

₪0

לא רלוונטי

₪ 80,000

₪0

ישום בפועל

הטמעה מוצלחת

יישום בפועל

כל הניידים מנוהלים מרחוק
ו 40%מהמחשבים הנייחים
המרוחקים ברשת עירייה

לא ניתן להציג כרטיסי אשראי

מטרה
פתרונות הכנסות

תחום /מחלקה משימה
מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

ניהול תשלומים עבור מחלקת מערכות
חוזי הכנסות באופן מידע וניהול
פרויקטים
ממוחשב

איזו

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

מחלקת מערכות
מועדון תושב דיגיטלי מידע וניהול
פרויקטים

יעד מדיד

הטמעת תהליכים אוטומטים
במערכות ליבה-הפקת תלוש
פיתוח  4תהליכים קיימים
ארנונה ואיפיון תהליכי
עבודה

אחריות לוז
ענת

רבעון 2019 ,4

מציאת פתרון שיאפשר את
התשלומים עבור חוזי בר
רשות

 90%מחוזי הכנסות ינוהלו
באופן ממוחשב

ענת

רבעון 2019 ,2

איזו

שמירה על ששת תקני האיזו
של העירייה

ענת

רבעון 2019 ,3

מועדון תושב דיגיטלי

הפקת כרטיס אחוד למרכזי
התרבות

ענת

רבעון 2019 ,3

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪0

 4תהליכים עובדים

₪0

₪ 140,000

₪ 20,000

אשרור  6תקני ISO

כמות כרטיסים שיופקו בפועל

331

מטרה

332

תחום /מחלקה משימה

בינה עסקית ()BI

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

ניהול דיונים
ומשימות בעירייה

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

יעד מדיד

הגדלת השימוש במודולים -
מוקד עירוני  ,תחזוקה
 .איפיון ופיתוח ניהול תורים  30%הגדלת השימוש של
והנדסה  .איפיון חניה
המשתמשים במודלים.
ותקציב .כלי תומך לניתוח  20%ככלי תומך החלטת
הרכש  ,הצפת אנומליות ,
השוואות בין תקופות
הכנסת המערכת
 70%מהדיונים ינוהלו
בשלבים:שלב א' -פיילוט
באגף מחשוב שלב ב' -לשכת באמצעות המערכת .
מנכ"ל /ראה"ע  +ראשי
אגפים שלב ג'  -הנדסה

אחריות לוז

ענת

רבעון 2019 ,4

ענת

רבעון 2019 ,4

פתרונות רכש
ולוגיסטיקה

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

הבנת צרכים ומציאת פתרונות
מיפוי צרכי ניהול מלאי
וישומם בכלי הנבחר כפתרון בכלים קיימים

ענת

רבעון 2019 ,3

מערכת ניהול
ומכירת חללים,
אולמות ומגרשים

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

העלאת ניצול משאבים קיימים
ב .20%
מערכת ניהול ומכירת חללים 70% ,מהמגרשים
אולמות ומגרשים שלב א
הקיימים/חדרים יוכלו להיות
ספורט וצעירים שלב ב' כל מוזמנים באמצעות האינטרנט
משתמשי המערכת
 20%הרחבת שימוש במערכת
ביחידות נוספות בעירייה.
 10%הגדלת הכנסות עירייה.

ענת

רבעון 2019 ,2

תקציב  2019אמצעי מדידה
₪ 150,000

₪ 45,000

₪ 50,000

₪ 30,000

כמות משתמשים בפועל

בדיקת כמות דיונים במערכת.

הכנסת פתרונות בהתאם
לצרכים.

כמות השכרות ,כמות
משתמשים במערכת ,כמה כסף
נגבה במערכת ,כמות חללים
מושכרים

מטרה

תחום /מחלקה משימה

מחלקת מערכות
הרחבת מערכת
שכר ומשאבי אנוש מידע וניהול
פרויקטים
לפי מכרז

מחלקת מערכות
הרחבת מערכת
שכר ומשאבי אנוש מידע וניהול
פרויקטים
לפי מכרז

פתרונות הכנסות

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

פתרונות וטרינריה

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

יעד מדיד

שליפת מידע קיים באופן יעיל.
 20%יעול בתהליכי עבודה
קיימים.
 10%מנגנון הרשאות גמיש
שלב א'  -עליה לאוויר והפקת
המאפשר צפיה על יחידת
תלושים
תקציב ,במקום הוצאות מידע
מהמערכת.
 20%הקטנה בתיוק מידע
כפול.
שליפת מידע קיים באופן יעיל.
 20%יעול בתהליכי עבודה
קיימים.
הרחבת מערכת שכר
 10%מנגנון הרשאות גמיש
ומשאבי אנוש לפי מכרז-
המאפשר צפיה על יחידת
שלב ב'
תקציב ,במקום הוצאות מידע
מהמערכת.
 20%הקטנה בתיוק מידע
כפול.
 15%יעול בקליטת המידע
מחברות האשראי
בקרה וקליטה של כרטיסי
 10%הקטנת פניה לתושב
אשראי
בעקבות החלפת כרטיסי
אשראי
 95%הצלחה בהסבה של
נתונים קיימים של שנת .2018
בחינת פתרונות קיימים בשוק
 85%הצלחה בהסבה של
להחלפת מערכת וטרינר
מידע ישן.
עירוני וקבלת החלטה האם
עליה לאוויר תוך  3חודשים
בתחום ה.מחיר /מכרז
מבחירת המערכת

אחריות לוז

ענת

רבעון 2019 ,1

ענת

רבעון 2019 ,1

ענת

רבעון 2019 ,2

ענת

רבעון 2019 ,2

תקציב  2019אמצעי מדידה

₪0

₪0

₪ 10,000

₪ 80,000

הפקת דוחות בקרה.
בעתיד הסבה מערכות ניהול
מסמכים וארכיב ישנות למערכת
הקיימת  -חסכון כספי.

הפקת דוחות בקרה.
בעתיד הסבה מערכות ניהול
מסמכים וארכיב ישנות למערכת
הקיימת  -חסכון כספי.

הפסקת הקלדות ידניות.

דוחות בקרה

333

מטרה

תחום /מחלקה

משימה

יצירת בינה עסקית למערכת
הרחבת מערכת שכר
מחלקת מערכות מידע
מכלול וניהול קריאות פתע
ומשאבי אנוש לפי
וניהול פרויקטים
באופן ממוחשב
מכרז

יעד מדיד
1זיהוי מגמות וניתוחי חודשי
השכר
הקיימים
 90% 2מהדיווחים ידווחו
במערכת הנוכחות

אחריות לוז

ענת

רבעון 2019 ,3

תקציב  2019אמצעי מדידה

₪0

 100%סגירת מערכת
מחלקת מערכות מידע
סגירת מערכות ארכיב
וניהול פרויקטים

מערכת נשף  -השבתה

מחלקת מערכות מידע מערכת ניהול מסמכים משא"ב
סגירת מערכת ADA
 ADAוניהול פרויקטים

ענת

 95%מהמידע הקיים יועבר
למערכת ארכיב החדשה

ענת

רבעון 2019 ,2

רבעון 2019 ,4

₪0

₪0

 100%סגירת מערכת והסבתה
סגירת מערכת
לסייעות ביה"ס
וסייעות גני ילדים

334

מחלקת מערכות מידע
וניהול פרויקטים

הסבת מערכות

ענת

רבעון 2019 ,3

₪0

דוחות בקרה

מטרה

תחום /מחלקה משימה

מחלקת מערכות
סגירת מערכת תקן
מידע וניהול
מצבה
פרויקטים

יעד מדיד

אחריות לוז

הסבת מערכות

 100%סגירת מערכת
והסבתה

ענת

רבעון 2019 ,3

מערכת נ.מ.ר  -השבתה

 100%סגירת מערכת
והסבתה למערכת חדשה

ענת

רבעון 2019 ,3

מחלקת מערכות
הכנסת מערכת
מידע וניהול
לניהול האגף
לשירותים חברתיים פרויקטים

מערכת לשירותים חברתיים
מימוש המכרז להחלפת
מערכת

 100%ניהול תיקי מטופלים
במערכת

ענת

רבעון 2019 ,3

מחלקת מערכות
סגירת מערכת מתוה
מידע וניהול
ברווחה
פרויקטים

מערכת מתווה השבתה

 100%סגירת מערכת
והסבתה למערכת חדשה

ענת

רבעון 2019 ,4

סגירת מערכות
נ.מ.ר

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

תקציב  2019אמצעי מדידה

₪0

₪0

₪ 95,823

₪0
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יעד מדיד

מטרה

תחום /מחלקה משימה

סגירת מערכת
וטרינט

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

מערכת וטרינט השבתה

סגירת מערכת
עוצמה

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

מערכת עוצמה השבתה

 100%סגירת מערכת
והסבתה למערכת חדשה

סגירת מערכת
לולטק

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

מערכת לולטק השבתה

 100%סגירת מערכת
והסבתה למערכת חדשה

שילוב לומדת
בטיחות

מחלקת מערכות
מידע וניהול
פרויקטים

יעול תהליכי לימודי נושאי
בטיחות

 100%סגירת מערכת
והסבתה למערכת חדשה

אחריות לוז

ענת

 85%הדרכות בטיחות
באמצעות לומדה

ענת

ענת

ענת

רבעון 2019 ,4

רבעון 2019 ,4

רבעון 2019 ,1

רבעון 2019 ,2

תקציב  2019אמצעי מדידה

₪0

₪0

₪0

₪0

הכנסות
337

ייעוד האגף ומטרותיו בשנת 2019
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•
•
•
•
•
•
•

ייעוד כללי:
מתן שירות פרונטלי  /טלפוני  /דיגיטלי לתושב בנושאי ארנונה וחניה
גבייה אפקטיבית של מיסים ואגרות
צו ארנונה -התנהלות מול משרד הפנים
בילינג -יצירת חיוב עבור מיסי ארנונה /אבטחה /שילוט /חוגים /יול"א
איתור קולות קוראים ומעקב עד להגשה וקבלת כספים
נקודת שירות של משרד הפנים ומשרד התחבורה
שירותי גביה לתאגיד מי רעננה

•
•
•
•
•
•
•

מטרות על :2019
גביית ארנונה  320מ' ₪
גבייה מדוחות חניה  5מ' ₪
גביית  2מ'  ₪מחובות היסטוריים
ציון  4בסקר שביעות רצון תושבים
החלפת תווי חניה לכלל התושבים ובעלי עסקים
רפורמה ואחידות בנושא הנחות חוגים
קולות קוראים -הכנסות של  10מ' ₪

אגף הכנסות תכנית עבודה אגפית
מטרה

תחום /
מחלקה

המוקד
הטלפוני

מ שימה

יעד

הטמעת
מערכת
טלפוניה חד שה
כולל יכולות
מח שוב
מדידה
מתקדמות
וניתוח נתונים
יציאה למכרז
ל שירות
 95%מענה מאיה עוז +
טלפוניה
טלפוני
מחלקה
ב שעות פעילות
מ שפטית
לאחר המוקד
הפנימי
התאמת מבנה
המוקד לצרכים
ה שרותיים של
התו שבים

שיפור
ה שירות

מחלקת
ארנונה-
עסקים
וטאבו

מיכון ויעול
תהליך אי שור
לטאבו

בניית מערך
מבצע להחלפת
תווי חניה

יצירת
שת"פ עם
הטאבו
לקבלת
אי שורים
באופן מקוון

כלל יחידות
ומחלקות
האגף

רבעון 2

רותי גרונר

שנתי

כ170-
א ש"ח לפי
התקציב
כיום

•דו"חות
ביצוע
מהמערכת,
על פיהם
יימדדו נתוני
השירות

החלפת
התווים
באופן מלא
ו שירותי

שנתי

עדיין לא
נבנה מערך
המבצע אך
הערכה
היא כי
העלות של
כ"א
לתקופת
המבצע,
המח שוב
וההפצה
תעמוד על
כ200 -
א ש"ח

ר שות
החניה

רבעון 1

עלות
לסמס 40
אג'

מח שוב
ציון 4
בסקר
שביעות
רצון

אין עלויות

מעבר
ל שירות
מקוון

מח שוב
המחלקה
המ שפטית

ביצוע ההחלפה

הפצת סקר
ממוח שב

נמצא
בתוכנית
עבודה של
אורן
מזרחיל
ל2019

מאיה עוז +
אגף מ ש"א

שינוי חוק העזר

ר שות
החניה

אחריות

לו"ז

תקציב

מדדי
הצלחה

מח שוב
לאה מרחום

עמידה
בלוחות
זמנים
שיוגדרו
לכל שלב
בפרויקט

תוצאות
סקר
שביעות
רצון

339

תכנית עבודה אגפית -המשך
מטרה

תחום /
מחלקה

כלל האגף
למעט
רשות
החניה

מקסום
הגבייה
והגברת
ההכנסות

יחידת
האכיפה

הכנסות
שונות

רשות
החניה

340

משימה

יעד

אחריות

עמידה בלו"ז
סרגל אכיפה

גבייה של
 320מ' ₪
במיסי
הארנונה

כלל האגף

מעקב אחר
לקוחות
אסטרטגיים

96%
גבייה
שוטפת

יחידת
האכיפה
ומנהלת
בקרה

מבצע גביית
חובות
היסטוריים

גביה של 2
מ' ₪
מחובות
של 2010
ומטה

יחידת
האכיפה

מכרז לביצוע
המחלקה
אכיפה
המשפטית
משפטית
ומנהלית
הגברת
מנהלי
הכנסות
הכנסות
האגפים
ממשלה וגופים בסך  10מ'
בשיתוף
₪
אחרים
שרונה ניסני
במסגרת קו"ק
יציאה
למכרז
פומבי

עמידה בלו"ז
סרגל האכיפה

גבייה של
 5מ' ₪
מדוחות
חניה

מחלקת
החניה

לו"ז

תקציב

מדדי
הצלחה
מאזנים
ודוחות
אחוזי
גבייה
מעו"ד
חיצוניים

מאזנים
ודוחות
שוטפים
ממערכת
התפעולית
שנתי
פרסום
המכרז

נתוני
מרכבה
מאזנים
ודוחות
שוטפים
ממערכת
התפעולית

תכנית עבודה אגפית -המשך
מטרה

תחום /
מחלקה

שדרוג
טכנולוגי

יחידת
שירות
לקוחות

משימה

יעד

בניית תהליך
מושתת על
הCRM

מחשוב
תהליך
טיפול
בבקשות
פטור נכס
ריק  /לא
ראוי

הדרכת פקח
בקרה

שיפור
מקצעיות
עובדי האגף

מנהלות
היחידות
והמחלקות

הקמת פורטל
ידע אגפי

כלל האגף

הדרכות
מקצועיות
ליחידות
המקצועיות

כלל האגף
התייעלות

העברת
הדפסות
ל"שירות
בקליק"
שוברים
דיגיטאליים

רשות
החניה

ביטול מצלמות
אקספרס

שיפור
מקצועיות
עובדי
יחידות
מקצועיות

אחריות

לו"ז

מחשוב
רבעון 2
יחידת
מרכז ידע
מנהלת
מחלקת
הכנסות
שונות
בשיתוף
המחשוב

חציון 2

מנהלת
אגף מול
מחלקת
הדרכה

הפחתה
של 20%
בכמות
ההדפסות
והפחתה
של 60%
בדואר יוצא
שוטף

מנהלת
מחלקת
הכנסות
שונות
בשיתוף
המחשוב

חיסכון של
כ750 -
אש"ח

מנהלת אגף

תקציב

עלות
טאבלט
בלבד

מדדי
הצלחה
דוחות
בקרה
מתוך
המודול
והמערכת
התפעולית

נמצא
בתוכנית
מעקב אחר
העבודה
גאנט
של אגף
פרויקט
מש"א
ל2019
ההדרכות
יבוצעו ע"י
ביצוע
ספקי
הדרכות
העירייה
ללא עלות

שנתי

כמות
הדפים
המוזמנים
וכמות דואר
יוצא שוטף

רבעון 4

חיסכון כספי
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יחידה לאיכות הסביבה
343

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,הינה גוף מקצועי וחדשני
מוביל ,מייעץ ומבצע בתחומי סביבה וקיימות עבור רשויות השרון.
היחידה תשאף לקדם מנגנוני תכנון ,חינוך ,חברה ,כלכלה וסביבה
תומכי חיים בריאים

אנו מאמינים כי לקיחת אחריות סביבתית אזורית משותפת
היא הבסיס לאיכות חיים גבוהה ,בריאה ובטוחה לתושבי
רשויות השרון

344

ייעוד כללי של היחידה האזורית לאיכות הסביבה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קידום ועידוד הפעילות להגנת הסביבה בעיר רעננה ושכנותיה
קידום החינוך הסביבתי תוך העמקת מודעות התושבים לקיימות
מתן הכוונה מקצועית סביבתית לכול האגפים בעיריית רעננה
הטמעה ויישום של מערכת הניהול הסביבתית (מנ"ס) – ISO 14000
השתתפות וסיוע במערך הכוננות והחירום של הרשות המקומית
תיאום פעילות סביבתית עם גורמי חוץ ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה ,ואיגודי ערים
באזור
מעקב אחר יישום דרישות ע"פ כול דין בתחומי השטח המוניציפאלי של הרשות
המקומית.
קידום מדיניות עירונית לשמירת ופיתוח טבע עירוני ומגוון ביולוגי.
קידום והטמעת בנייה ירוקה במרחב העירוני.
צמצום פליטות גזי החממה בעיר באמצעות יישום תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה
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השירותים של
היחידה לרשויות
המקומיות

346

תחום /
מחלקה
כללי –
תכניות
עבודה

משימה
המשך גיבוש
החזון שלנו

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

ביצוע תהליכי  SWOTלכול רשות וכתיבת
תכנית עבודה מפורטת דו שנתית לכול איש
מקצוע – לפחות  4תוכניות עבודה

אורן תבור

עד
אוקטובר
2019

העשרת עובדים
בידע מקצועי
ומעשי

ידע מקצועי

השתלמות עובדי
המשרד במגוון
נושאים

 60-שעות השתלמות מקצועית לכול עובד

אורן תבור

כול השנה

גיבוש עובדים

צוות עובדים

העמקת גיבוש
החברתי

 3ערבי/ימי גיבוש אגפיים העשרה לעובדים במסגרת ישיבות צוות –שינוי פורמט תוך דגש על היוועצות צוותית

אורן תבור
ואורית משעל

במהלך
השנה

העלאת מודעות
לנושאי סביבה

תקשורת

פיתוח כלים
תקשורתיים

פיתוח וקידום אתר האינטרנט והעמקת
השימוש ברשתות החברתיות – הגדלת

חינוך
לקיימות

במהלך
השנה

הרחבת היקף
פעילויות המשרד
תוך שמירה על
איזון תקציבי

תקציב

הגדלת הכנסות
ממקורות חיצוניים

א .שמירה על הגידול בהשתתפות של
המשרד להגנת הסביבה בתקציב היחידה
ב .קולות קוראים
ג .פיתוח שיתופי פעולה תקציביים עם
מחלקות ואגפי העירייה השונים
ד .הכנסות ממקורות עצמאיים

אורן תבור
ואורית
משעל

במהלך
השנה

התייעלות כ"א
והתקשרויות שכר

כללי

בחינת שכר חוזה
מדריך ואופן
ההתקשרות

א .צמצום כ"א ע"י הגדלת אחוזי משרה
ע"ח מספר העובדים (משרה מלאה)
ב .מעבר להעסקה בתקן ו/או חשבוניות
במקום חוזה מדריך

אורן תבור
ורותי
מלוצקר

במהלך
השנה

תקציב

סעיף
תקציבי -
השתלמויו
ת
תקציב
היחידה
ותקציב
אגף כללי
תקציב
שוטף

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
יישום תכניות עבודה
בטווח הארוך והרחבת
השירותים בהתאם
לדרישת העיריות.
לפחות  50%מעובדי
התקן
חיוך על הפנים..
בדיקת מספר העוקבים
והמשתמשים
יותר כסף ,ושמירה על
איזון.

תקציב
שוטף

מצבת כ"א  2019ביחס
לתקציב ובהשוואה ל-
2018
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מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

שיפור השירות

מוקד עירוני –
שירות לתושב

מתן מענה לפניות
מוקד בטווח הזמן
המיועד

יצירת קשר עם התושב הפונה תוך
 72שעות והשלמת הטיפול
במסגרת טווח הזמן הייעודי

אורן תבור

כול
השנה

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
דו"חות ביצוע מהמוקד
העירוני ,על פיהם יימדדו
נתוני השירות

העלאת מורכבות
אקולוגית עירונית
והרחבת מגוון
ביולוגי בפארק

אקולוגיה ושטחים
פתוחים

הוספת נדבכים
בפארק העירוני
רעננה שמקדמים
מגוון ביולוגי

הקמת גינת עטלפים ,הוספת
צמחיה מושכת מאביקים ,הרחבת
שטחי בר ,שדרוג אקולוגי לאגם

הדס מרשל

כול
השנה
ועוד

פארק
רעננה

ביצוע סקר מגוון מינים
בסוף התהליך.

קידום שכנות
טובה בין תושבים
לחקלאים

אקולוגיה ושטחים
פתוחים

משכונה קיימת
לשכונה מקיימת

קיימות והתחדשות
עירונית

טיפול בתלונות
ציבור אודות
פעילות חקלאית
ע"י הידברות
ליווי ההתחדשות
העירונית של אזור
מגדל אנילביץ
בתכנית קהילתית
מקיימת

צמצום פניות למוקד העירוני לגבי
"אירועים חקלאיים" והרחבת
שת"פ עם הפרדסן

הדס מרשל

כול
השנה

יחידה
לאיכות
הסביבה

פגישות תושבים עם
חקלאים

איגום
תקציבי

שכנוע הרשות המקומית
ליישום המודל

הטמעת ויישום
תכנית ברית ערים
של פורום ה15 -

קיימות

כתיבת תכניות
עבודה לשנת
 2020ברוח
תכנית ברית ערים

ניתוח ואפיון הצרכים של השכונה
ויישום מודל רענני "משכונה קיימת
לשכונה מקיימת"
הרחבת פעילות הרשות המקומית
בתחומי הקיימות במהלך .2019

קרן מזרחי
קרן מזרחי

תלת
שנתי
ואולי יותר
במהלך
השנה

קיימות
ואגפי
העירייה
השונים

משרד
החקלאות
לגינה
קהילתית
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תחום /
מחלקה

יוזמות חדשות
בתחום הקהילה
לתושבי העיר

קיימות

ייעול תהליך רישוי
עסקים מההיבט
הסביבתי

רישוי עסקים

משימה

יעד  -מדיד

הרחבת הפעילות
הסביבתית
הקהילתית תוך
שת"פ עם מחלקות
ברשות המקומית

א .שבוע אהבה לסביבה – תכנית מגוונת
לקהילה.
ב .שת"פ בפרוייקט שכנות טובה באנילביץ
ג .לילה ירוק בפארק רעננה
ד .הרחבת הפעילות בגינות הקהילתיות
א .הקמת פורום רישוי עסקים אזורי
להעברת מידע וסיוע בהטמעת הרפורמה
– לפחות  2מפגשים ב2019 -
ב .טיפול בבקשות רישוי עסקים למתן
תנאים סביבתיים ע"פ דרישת גורם עירוני
(עסקים ללא הסמכה)

שת"פ אזורי
בתחום רישוי
עסקים והטמעת
הרפורמה בחוק
רישוי עסקים

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

כול
השנה

קיימות

כמות המשתתפים

ויקטוריה שור

כול
השנה

יחידה
לאיכה"ס

נוכחות בפורום
והטמעת תהליכי
עבודה.

קרן מזרחי

תכנית אסטרטגית
לגנים בריאים
ברעננה

חינוך סביבתי

פיילוט לחצר גן
ילדים מקיים

הקמת מרחבים מגוונים טבעיים באיזון
עם מרחבים סינטטיים/תעשייתיים –
לפחות פיילוט אחד בשנת הלימודים
תש"פ (חצר קיימת)

אורית משעל

שנת
לימודים
תש"פ

בינוי +
חינוך +
קיימות

בחינת הפיילוט
מבחינת קהל
המשתמשים (צוות
חינוכי ,ילדים ,הורים)

צמצום כמויות
פסולת עירונית
המופנות להטמנה

פסולת ומחזור

יישום חוקי
המחזור ע"י
התקשרות עם
תאגידים

א .פסולת אלקטרונית – הקמת מרכזי
איסוף פסולת אלקטרונית תוך התחשבות
בצרכים של מע"ש
ב .פסולת אריזות – בחינה של התקשרות
עם תאגיד תמיר לפריסת פחים כתומים
ג .פסולת חומ"ס – ביצוע פיילוט ע"י הצבת
ניידת וקריאה לתושבים

מריאנה
גנאור

כול
השנה

אגף חזות
העיר

הקטנת נפח הטמנה
וגידול באחוזי
המחזור.
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תחום /
מחלקה

משימה

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

שיפור איכות
הבנייה של
מוסדות ציבור
לרווחת התושבים

בנייה ירוקה

יישום בנייה ירוקה
בגני ילדים לחסכון
במשאבים ולשיפור
איכות הסביבה
הפנים מבנית

כתיבת מפרט אחיד לגני ילדים
ירוקים  +התעדה ע"י מלווה ,ללא
צורך בתקן 5281

אורן תבור

כול
השנה

תקציב
המשרד
להגנת
הסביבה

יישום בנייה
משמרת נגר עילי

תכנון סביבה

החדרת מקס' נגר
עילי בתוך מגרשים
לבנייה למזעור
הצפות במערכת
הניקוז

קידום נספח ניקוז עירוני המתבסס
על מצע של בנייה משמרת נגר
עילי – יישום התכנית במסגרת
הוועדה לתו"ב במהלך 2020

היאלי מרקו

עד יוני
2020

אגף הנדסה

תכנון סביבתי
לתכנית משולש
גבעת חן –
השלמה ל-
רע2012/

תכנון סביבה

ייעוץ סביבתי
למחלקת התכנון
העירונית
ולאדריכל העיר

הכנת נספח סביבתי לאישור
המשרד להגנת הסביבה ,והטמעת
השינויים ככול שיידרשו בתהליך
התכנוני

היאלי מרקו

ע"פ לו"ז
וועדה
לתו"ב

יחידה
לאיכה"ס

קידום התכנית לאישור
סטטוטורי

הקמת אתר
לטיפול בפסולת
וגזם בשטחן של
רשויות האשכול

פסולת ומחזור

סיוע מקצועי
לאשכול הרשויות
באיתור מקום
ותכנון של אתר
לטיפול בפסולת

א .איתור מיקום לאתר פסולת
בהתאם לתמ"א  16ותכנית האב
של מחוז מרכז
ב .קידום הליך תכנוני וסיוע מול
גורמי המשרד להגנת הסביבה

מריאנה
גנאור
ואורן תבור

2020

אשכול

תהליך סטטוטורי לאישור
תחנת מעבר לטיפול
בפסולת/גזם

2022

תכנון גני ילדים לשנת
תפ"א בהתאם למפרט
האחיד
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דוברות
351

דוברות
יעדים ומטרות
מטרת העל

מיצוב העיר 'רעננה' כעיר מובילה בכל
תחומי החיים ,מתקדמת וחדשנית

מטרות הדוברות:
 .1חיזוק תחושת הגאווה והשייכות של תושבי העיר ,באמצעות תקשור ההישגים ,האירועים ,והפעילויות הנעשות בה ,תוך הדגשת הבידול של רעננה.
 .2חשיפה מרבית של מגוון פעילויות העירייה על כל אגפיה ומחלקותיה.
 .3מתן יעוץ תקשורתי אסטרטגי כולל לראש העיר ,הנהלת העירייה והאגפים השונים.
 .4להוציא לפועל את האג'נדה של ראש העיר והנהלת העירייה בתחומים :יחסי ציבור והסברה ,קשרי עיתונות ,פרסום והפקות דפוס ,אינטרנט ,רשתות חברתיות,
אפליקציות ,אינסטגרם וקשרי חוץ.
 .5יוזמות פרואקטיביות וזיהוי הזדמנויות תקשורתיות ליצירת תדמית חיובית והגדלת החשיפה לעירייה ,פועלה ועובדיה.
 .6צמצום החשיפה השלילית וטיפול במשברים תקשורתיים.
 .7מתן שירות מיטבי לתושבי העיר וכלל האגפים בעירייה.
 .8קיום דיאלוג רציף ופתוח עם תושבי העיר ,במגוון האמצעים העומדים לרשות הדוברות.
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 .9לקיחת חלק בתהליכי שיתוף הציבור.
 .10פרסום וקידום כל אירועי העירייה והשירותים שהיא מעניקה לתושב.
 .11שימור והידוק הקשרים עם הערים התאומות.
 .12שיווק מרכז התקשורת העירוני והגדלת הכנסותיו.
 .13ניהול מכלול המידע בשעת חירום.
 .14ניהול מערך עבודה מקיים תוך התייעלות וחסכון כספי ,ניצול מושכל ,יעיל ,חסכוני ואפקטיבי של משאבים.

משימות דוברות כלליות:
 .1הובלת תהליכי מיתוג ,תקשורת שיווקית ,יחסי ציבור והסברה של האגפים ,המחלקות והיחידות השונות.
 .2קמפיינים תקשורתיים חוצי ארגון.
 .3כתיבת חומרים לראש העיר
 .4קמפיינים תקשורתיים חוצי דוברות תקשורת ושיווק ,מתואמי מסרים ,עיצוב ותזמון.
 .5גיבוש מסרים תקשורתיים ,חומרי פרסום ועריכה של חומרי הסברה לציבור.
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דוברות
מטרה
שיפור הקשר עם

תחום  /משימה
מחלקה
כל האגף

התושב

יעד  -מדיד

אחריות

לו"ז

תקציב

מדדי הצלחה

יצירת ערוצי תקשורת

הגדלת מאגר

דוברת

מרץ – 19

תוספת שעות

בין – 45,000

ישירים עם התושב

הניידים ל 60,000

העיריה

דצמבר 19

כוננות  +במידת

60,000

הצורך שימוש

והגדלת מאגר הניידים

בחברה חיצונית
חשיפה מרבית של

דיגיטל +

הפצת ניוזלטר דו חודשי –

החל מה  1-במרץ

דיגיטל +

מרץ – 19

לא דורש תוספת

הפצה שנתית של

מגוון פעילויות העירייה

מחלקת

מהדורה כתובה +

יופץ המגזין כל

מנהל מחלקת

דצמבר 19

תקציב .נעשה

לפחות  9מגזינים

על כל אגפיה

תקשורת

מהדורה מצולמת

שבועיים

תקשורת

במשאבים פנים

מצולמים ו  9מידעונים

ארגוניים

כתובים.

ללא

קידום האג'נדה של

ומחלקותיה
מתן יעוץ תקשורתי

דוברת

פגישות עבודה שוטפות

קביעת פגישות

דוברת

אסטרטגי כולל לראש

העירייה

עם ראש העיר והמנכ"ל

בלו"ז בתדירות

העירייה

ועם מנהלי האגפים

חודשית עד

העיר ,הנהלת העירייה

הנהלת העיר אל מול
התושבים

דצמבר 2019

והאגפים השונים.
צמצום החשיפה

דוברת

מענה לשאילתות של

מספר כתבות

דוברת

השלילית וטיפול

העירייה +

עיתונאים וזיהוי מוקדם של

שירדו ,טיפול

העירייה +

במשברים תקשורתיים

מחלקת

מצבים שעלולים להתפתח

במשברים

מנהלת

תקשורת

למשבר תקשורתי

תקשורתיים

מחלקת
תקשורת
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כל השנה

כל השנה

ללא

שיפור תדמית העירייה

עיצוב ,הפקה וניהול כלל

ניהול כ 400

מנהלת יחידת

אירועי העירייה

הקמפיינים העירוניים בכל

בריפים מול משרד

פרסום

והשירותים שהיא

אמצעי המדיה

הפרסום והתאמות

האנשים שהגיעה

לכלל המדיות

לאירוע/השתמשה

פרסום וקידום כל

פרסום

מעניקה לתושב

שנתי

350,000

מדידת אפקטיביות
בפרסום (כמות

בשירות)
קיום תהליכי שיתוף

לקיחת חלק בתהליכי

דיגיטל +

סיוע לאגפי העירייה

לקדם לפחות אחת

דוברת

שיתוף הציבור

תקשורת

בתהליכי שיתוף ציבור

לחודש מהלך

העירייה +

ציבור בלפחות 6

שיתוף ציבור

מנהל יחידת

תחומי פעילות שונים

באחד מתחומי

דיגיטל

שימור והידוק הקשרים

קשרי חוץ

שנתי

ללא

העשייה העירוניים
ניהול ועדת קשרי חוץ,

פעילות דו שנתית

מנהלת יחידת

אירוח משלחות והוצאת

עם כל אחת

קשרי חוץ

משלחות לחו"ל

מהערים התאומות

שיווק מרכז התקשורת

אולפן

קידום סרטוני וידאו לאגפי

הגדלת הכנסות

העירוני והגדלת

עירוני

העירייה וביצוע פרויקטים

האולפן בכ 10%

לגורמים חיצוניים

שנתי

עם הערים התאומות

הכנסותיו

'מיתוג על' – מהלך
מיתוג עירוני

דוברות

בנייה ומיסוד של
מאגר ניידים +
מיילים עירוני רחב

דיגיטל

מנהל האולפן

שנתי

שנתי

ביצוע סקר שביעות רצון

קבלת החלטות

דוברת

במהלך רבעון

תושבים מקיף בקרב

אופרטיביות לאור

העירייה

שני

מדגם מיצג – גיבוש ועדכון

תוצאות הסקר

31,000

מרכז רווח

₪ 25,000

חזון העיר וערכי הליבה
ריכוז וטיוב מאגר ניידים

הגדלת מאגר

דוברת

עד סוף

ומיילים קיים  +הגדלת

הנתונים העירוני

העירייה +

2019

המאגר באמצעות קמפיין

בכ 25%

מנהל יחידת

ללא

דיגיטל
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ומקיף עם כ 60,000
מספרי ניידים

כולל בכל אמצעי הפרסום
העומדים לרשותנו

הסדרת מערך
הפייסבוק העירוני

דיגיטל

התייעלות בפרסום +
בדיקה והסדרה של
כל ההתקשרויות אל
מול הספקים

פרסום

איגום דפים ומינוף דף

סגירת דפים של

מנהל יחידת

במהלך רבעון

עירוני מרכזי ומשמעותי

אגפים ומוסדות

דיגיטל

2

ללא

בעירייה וחיבורם
כקהילות בדף
הפייסבוק הראשי.
הגדלת הטראפיק
בעמוד
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הורדת היקפי הפרסום
בפרינט ומעבר לפרסום
דיגיטלי .יציאה למכרז
לבחירת משרד פרסום

צמצום של כ 10%
בתקציבי הפרסום

דוברת

עד סוף
2019

ללא

גזברות
357

יעוד אגף גזברות
ניהול כספי עיריית רעננה ,על פי חוק,
באופן מקצועי והגון תוך מתן שירות איכותי
וניצול יעיל של משאבים.
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יעדים
•
•
•
•
•
•

ניהול תקציב מאוזן.
מיצוי מרבי של מקורות ההכנסה של הרשות.
תיעוד ,רישום ובקרת הפעילות הכספית.
ניהול הוצאות חסכוני ויעיל.
ניהול מיטבי של תזרים מזומנים.
תשלומים לספקים ולעובדים.
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גזברות
תכנית עבודה 2019

גזבר

רבעון 2-4

₪ 100,000

חסכון של 20
מיליון ש"ח

כל השנה

-

קיטון ברישומים
שגויים הוצאות
ראויות

רבעון 1

₪ 530,000
בשנה

תלוש  3/19ללא
תקלות

מטרה

התייעלות כלכלית

פיקוח על תכנית ההתייעלות

עמידה ביעד
התקציב

פקוח על הוצאות

בקרה שוטפת על הזמנות מתחת ל-
 5000ש"ח

רישום נכון
של הוצאות

מנהלת מח'
תקציבים

החלפת מערכת שכר
ומשאבי אנוש 2019

הטמעת מערכת שכר ומשאבי
אנוש של החברה לאוטומציה

הפקת תלוש
ראשון 1/19

מנהל מחלקת
שכר

שיפור המענה הטלפוני

שיתוף כל העובדות בידע המקצועי
בכל התחומים

מענה בכל
שאלה ע"י כל
עובדת

מנהל מחלקת
שכר

שיפור התקשורת עם
העובדים

הקמת פורטל עובדים

מעל  50%תלוש
במייל

מנכ"ל

פורטל ספקים
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אחריות

לו"ז

תקציב

משימה

חתימה דיגיטלית על
תשלומים

יעד
מדיד

מדדי
הצלחה

רבעון 2

-

סקר שביעות רצון
בסוף שנה

רבעון 2

-

דו"חות מערכת

הטמעת מערכת של החברה
לאוטומציה

מעבר מלא של
כל האגפים

סגנית גזבר

רבעון 1-3

-

דו"חות מערכת

הטמעת מערכת בשיתוף עם הרכש

מעבר 30%
מהספקים
לשימוש
בפורטל

סגנית גזבר
בשיתוף המחשוב

רבעון 4

?

דו"ח מערכת על
רישום ושמוש
ספקים

תכנית עבודה -2019המשך
מטרה

משימה

יעד
מדיד

בדיקת הכנסות
והוצאות חוגים
ובנית תקציב
לסוף השנה

דו"ח הכנסות למול הוצאות
שונות מפעלי חוגים

דו"ח רווחיות
במפעלי חוגים

כלכלנית העירייה

בקרה על
התקשרויות

ריכוז היקפי עבודה שנתיים
של ספקים

אין אפשרות
לעבוד עם ספק
מעל היקף
מסוים ללא
מכרז

גזבר בשיתוף
היועצת המשפטית

סוף שנה

הוזלת עלויות
ביטוח

יציאה למכרז ביטוח

הקטנת עלות
הפרמיה
השנתית

גזבר

בקרת הכנסות

בדיקת הכנסות וגביה מול
תקציב

גביה מלאה

סגנית גזבר

אחריות

לו"ז
במהלך כל השנה

תקציב
-

מדדי
הצלחה
הקטנת סבסוד
ביחס לשנים
קודמות

-

צמצום
התקשרויות ללא
מכרז

רבעון 2

-

תוצאת מכרז

כל סוף רבעון

-

דו"חות ביצוע

תכנית עבודה
מקושרת תקציב

לימוד וליווי האגפים בבניית
תכנית עבודה מקושרת תקציב

יישום בתקציב
2020

מנהלת מח'
תקציבים

רבעון 4

?

הצגת מדדים
כספיים ויעילות
למנהלים בארגון

בנית מערך מדדים למנהלים

יישום מלא

מנהלת מח'
תקציבים

רבעון 3

-

ייעול תהליך
קליטת דו"חות
חינוך חודשיים

תקציב 2020
בפורמט החדש

שימוש שוטף של
ראשי אגפים
במערכת

הטמעת ממשק של
אוטומציה לדו"ח מיתר

יישום מלא

מנהלת מח' הנה"ח

רבעון 2

 10,000ש"ח

ממשק פעיל
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הנושא

שכר

ארנונה  -עסקים

רכב

המצב הקיים

פירוט התייעלות כלכלית

תמיכות
פינוי אשפה
התקשרויות יועצים/
קבלנים ונותני
ריבוי יועצים ,חוזים קיימים
שירותים
בעלויות גבוהות

עלויות פינוי אשפה גבוהות

חניה
נכסים
סה"כ
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אופן ההתייעלות

גיבוש הליך להסדרת מבנה ארגוני תוך התייעלות
היקף שכר של למעלה מ400
מיליון  ₪הארכות שירות חריגות כלכלית .בחינת הצורך לקליטת עובדים חדשים
מעבר לגיל פרישה ,מבנה ארגוני במקום פורשים (צפי ל 90-השנה) ,הגדרת מכסה
שטוח ומבוזר שאינו תואם
ובקרה על שעות נוספות  ,צמצום תקנים ופרישה
4.0
רשויות מקבילות
מוקדמת
העלאת שיעור הגבייה מ 94%ל 95%הגביה
אחוז הגבייה מעסקים עומד על במגזר שאינו מגורים ע"י אכיפה מינהלית
 94%וגבייה בהליכים משפטיים (עיקולים בתחילת תהליך) בנוסף לאכיפה
1.5
בלבד.
משפטית
מעבר לליסנג מימוני ברכבים התפעולים ,הגדרת
ליסינג תפעולי לרכבים תפעוליים ,מכסות לאחזקת רכב והתאמת רמות ניידות,
0.5
הצמדת רכבים לפי חוקת העבודה
מדיניות אחזקת רכב רחבה

מנגנון תעריפים מסובך ,חוגים
חוגי ספורט ותרבות לא יעילים

אירועים
אבטחה וניקיון
במתקני העירייה

חסכון
במליונים
ב2019-

בחינת התייעלות כלכלית בהפעלת חוגים ,יצירת
אחידות תעריפים ,קביעת מס' משתתפים
מינימלי ,ניצול מקסימלי של קולות קוראים

2.0
0.8

קיצוץ 10%
יישום מכרז חדש של פינוי אשפה בעלויות נמוכות
1.0
יותר ,בחינת חלופות מחזור
בחינת התייעלות כלכלית ,יציאה למכרזים חדשים
3.0
וצמצום עלויות

צמצום עלות אירועים
התיעלות בפעולות וירידה כמותית בשעות
עלויות גבוהות באבטחה וניקיון לאבטחה וניקיון
התיעלות בהפעלת חניונים (אוטומציה וצמצום
כ "א )
חניונים לא חכמים
הגדלת ההכנסה מהשכרת נכסים

חסכון שנתי
במליונים

לו"ז

4.0

רבעון 1-4

1.5

רבעון 2-4

1.0

רבעון 3-4

6.0
0.8

רבעון 1-4

1.0

רבעון 1-4

מרבעון 4

3.0
0.5

רבעון 2-3

0.7

0.7

רבעון 1-4

1.0
1.0
16.0

1.0
1.0
20.5

רבעון 2-4

0.5

רבעון 2-4

רבעון 2-4

שירותים חברתיים
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תוכנית עבודה אגף לשירותים חברתיים
לשנת 2019
יעוד כללי:
• האגף לשירותים חברתיים נותן שירותים לכלל התושבים ברעננה.
• אגף הרווחה דואג לאנשים במצבי משב ומעברי חיים לשיפור איכות חייהם ומציאת פתרונות לקשיים השונים.
• הייעוד הכללי של האגף הינו למקסם את יכולת התושבים להתמודד באופן יעיל עם קשיים תוך אישיים,
• בינאישיים ומשפחתיים כמו גם קשיים מול הרשויות למיצוי זכויות.
מטרות לשנת :2019
• שיפור השירות והרחבתו.
• עמידה בייעדי תקציב .
• ייזום פרויקטים חדשים ושירותים חדשים לרווחת התושבים
• קידום וייצוג אוכלוסיות מוחלשות בעיר ברמה הארצית והעירונית.
• התאמת השרות לתקן הארצי החדש
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תוכנית עבודה אגף לשירותים חברתיים
לשנת 2019

• רפורמה
• שנת  2019באגף לשירותים חברתיים עומדת בסימן הרפורמה.

• לרפורמה שני חלקים מרכזיים:
• הטמעת החשיבה התוצאתית בתהליכי טיפול.
•

מחשוב מלא של האגף תומך חשיבה תוצאתית.
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תוכנית עבודה אגף לשירותים חברתיים
לשנת 2019
• חשיבה תוצאתית
•
•
•
•
•
•
•
•

בקליפת אגוז חשיבה שבה נקבעת התוצאה לפני התהליך ורק לאחר קביעת תוצאה
מתחיל תכנון הטיפול מבוסס תוצאה.
תהליך זה כולל מספר שלבים:
מיון וזיהוי הבעיה
הגדרת תוצאות רצויות וקושי ברמת תפקוד
בניית תוכנית התערבות והצהרת מחויבות הדדית
יישום והערכה
סגירת תיק

מדובר בתהליך קשה לעובד שייטמע במהלך השנה הקרובה בהדרכות ,סדנאות עם ליווי

של ייעוץ אירגוני.
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כללי
מטרה

תחום  /מחלקה

הטמעת הרפורמה

צוות בכיר

שיפוץ מע"ש

נכויות

משימה

יעד

שימוש קבוע ורצוף
בתוכנה החדשה

הטמעת התוכנה החדשה

מנהלת האגף

שלושה
חודשים
מרגע
התחלתה
הטמעה

למידת שפת הטיפול
התוצאתי

הטמעת השפה עד סוף שנת 2019

מנהלת האגף
וצוות בכיר

כבר
בפעולה

תקציב משרד
ליועץ אירגוני
מלווה

התחלת השיפוץ

עד סוף  2019להיות באמצע
השיפוץ

מנהלת האגף

אפריל-
תחילת
השיפוץ.

ארבעה מליון ₪
מאלוין

שכר עו"ס

ייזום תוכניות
חדשות

כללי

אחריות

לו"ז

תקציב

מנהלת האגף

ליצור תוכניות
חדשות למילוי צרכי
התושבים צרכני
רווחה

שלוש תוכניות לשנת 2019

מנהלת האגף
וראשי צוותים

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

סעיף:
2017042766

• כל העובדים
משתמשים בתוכנה

סכום:
100,500
₪
כל העובדים מדברים
שפת תוצאות

₪ 500,000

בנין יפה ומשופץ

סעיפים:
1841000110
+
1841000130
+
1844400115
סכום:
14,500,000
₪
סוף 2019

משרד הרווחה
והעיריה

ביצוע תוכניות בפועל
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כללי

אחריות לגיבוש
הצוות וקידומו

כללי

דאגה לתוכניות
קידום לעובדים
ועבודה על יחסים
בצוותים

אגף לומד לצד יצירת התמחויות
פרטניות לעובדים

מנהלת
האגף

עד סוף
השנה

₪ 27,750
(תקציב האגף
הכללי ₪ 235
* 118עובדים)

שביעות רצון של הצוות

השתלמויות
לסייעות אגם
ולעובדי התחנה

נכויות וכללי

יצירת השתלמויות
מתאימות

עד סוף השנה

מנהלת
האגף

עד סוף
2019

₪ 5000
(תקציב
הדרכה)

פידבק חיובי על
ההשתלמות

הערה :הנתונים התקציביים המצוינים בעמודת התקציב משקפים רק את סעיפי ההוצאות ללא נתוני ההכנסות
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צוות שכונות ומרכז
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

שיפור השירות

צוות עו"ס
משפחות

הטמעת הרפורמה

צוות עו"ס
משפחות

חשיבה תוצאתית
על מקרים

גיבוש הצוות
ושיפור קשרי
העבודה

צוות עו"ס
משפחות

חיזוק ושיפור
קשרי העבודה
הקייימים

יעד

אחריות
ראש צוות

לו"ז

הגברת מיצוי
זכויות

הרחבת הידע בזכויות הפונים
והרחבת תהליכי מיצוי זכויות

מענה טלפוני
וחזרה להודעות

חזרה להודעות המושארות לעו"ס
תוך יום עבודה ,למעט ימים שאינם
מוגדרים ימי עבודה של העו"ס

עו"ס
משפחה

הגדרת הבעיה ותוצאה רצויה
בשיתוף עם הפונים ,תוך בניית
תכנית התערבות – בכ 5-משפחות
לכל עו"ס

ראש צוות

שנתי-
תלוי
כניסה
לרפורמה

שנתי

תקציבי
שכר של
המחלקה
מהווים חלק
מנתוני
השכר
הכללי

שנתי

0

• הפחתה של תלונות
ללשכת ראש העיר

0

• הכנסת תיקי הפונים
למערכת המחשוב
• תכניות התערבות
מבוססות חשיבה
תוצאתית בכ 5-תיקים
לכל עו"ס

0

• הגברת תחושת
השייכות בצוות
• שיפור יחסי העבודה
בין העובדים

ייעול ממשקי העבודה בין עו"ס
משפחה לחוק נוער

ראש צוות

שנתי

עו"ס
משפחה

עו"ס
משפחה

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
• גיבוש שיתופי פעולה
חדשים עם גורמי חוץ
ופנים
• העברת המידע בין
חברות הצוות
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צוות שכונות ומרכז
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המשך עבודה
שוטפת

צוות עו"ס
משפחות

התערבויות
בתחום הפרט
והמשפחה
בהתאם לצרכים

טיפול בכ  500תיקים

עו"ס
משפחה
בהתאם
לאזור

שנתי

0

• יישום העבודה בזמן
בהתאם לצורך
המקרה
• העלאת מספר
המקרים בטיפול
פרטני והדרכת הורים

מיפוי ואיתור
צרכים

צוות עו"ס
משפחות

מיפוי צרכים בקרב
הפונים של ככל
הצוות

• יצירת כלי למיפוי צרכים
• הטמעתו ושימוש שוטף בו
• איסוף המידע ועיבודו

עו"ס
משפחה
וראש צוות

רבעון 2-
3

0

• המלצות לתכניות
התערבות
קבוצתית/קהילתית

התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה
תחום
מחלקה

מטרה
שיפור איכות החיים הרגשית,
התפקודית האישית
והמשפחתית של משפחות
בעיר רעננה

התחנה לטיפול
בזוג ובמשפחה

שיפור איכות החיים הרגשית,
התפקודית האישית
והמשפחתית של משפחות
בעיר רעננה

כנל

הרחבת היקף הפעילות של
השירות לאוכלוסיות נוספות
וחזקות ,לצורך שמירה על
איזון תקציבי ורווח אפשרי.

כנל

משימה
מתן שירותי טיפול
פסיכותרפיה מקצועיים
ואיכותיים לתושבי העיר

חשיפה והנגשה של
התחנה לקהלי יעד
נוספים.

יעד

אחריות

לו"ז

מתן שירותי טיפול
פרטניים לתושבי העיר
בתחום -אישי ,זוגי,
הדרכת הורים ,טיפול
דיאדי ,משפחתי
תיאום הורי וגישור.

מנהלת התחנה
צוות המטפלים

שוטף כל השנה.

פתיחת קבוצה טיפולית
להורים גרושים

מנהלת התחנה
צוות המטפלים

עד אפריל 2019

פרסום התחנה
בפלטפורמות שונות
בעיר.

מנהלת התחנה,
דוברות יחסי ציבור,
משאבי אנוש.

תום 2019

תקציב

מדדי הצלחה

תב"ר/הערות

סעיפים:
18423005931842300783

דיווח עצמי רפלקטיבי של
מטופלים במשוב ,דיווח גורמי
הפנייה במידה והדבר רלוונטי
ודיווח המטפל

מימון מטופלים

כנל

₪ 1,159,500
(שכר הנמצא
בפרק המנהלי+
הוצאות התחנה
הכלליות)

הגדלת מספר הפניות לתחנה
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התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה  -המשך

372

שיפור מיומנות והקניית ידע
לצוות הטיפול בתחומי עיסוק
חדשים.

כנל

הצוות יועשר בידע
בתחומי עיסוק חדשים
או במתן מענים
לאוכלוסיות מורכבות

הרחבת מענים למטופלים
ומטפלים גם יחד מתוך
משאבים קיימים בעירייה.

יצירת שיתופי
פעולה בין
מחלקות בעירייה
לצורך העשרה
ותרומה הדדית.

פיתוח קשרים עם
מנהלי מחלקות שונים
לצורך חליפין
בתשומות קיימות.
.1משאבי אנוש.
.2תרבות וספורט
.3גינון.

.1השתלמות בנושא
ניכור הורי.
.2השתלמות בנושא
הפרעות אישיות.
.3השתלמות מצבי אובדן
ושכול נורמטיביים
וטראומטיים.

מנהלת התחנה.

לאורך השנה.

₪ 2500
להשתלמות.
(סכום זה כבר
נכנס בתחשיב
הכללי של
התחנה)

מנהלת התחנה

לאורך השנה

חליפין עם
מחלקות אחרות
בעירייה

מנהלי מחלקות
אחרות

תחושת קומפטנטיות וידע של
המטפלים במשובי דיווח
לאחר ההשתלמות

שנת 2019

 2-3פעילויות עם מחלקות
אחרות
במהלך השנה.

מועדוניות
מטרה
מסגרות לילדים
בשעות אחה"צ

תחום  /מחלקה
מועדוניות

יעד

משימה

אחריות

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

לו"ז

תקציב

הפעלת מועדוניות

פעילות שוטפת של  5המועדוניות
בתחומי :חוגים ,הזנה ,הסעות,
קייטנות ,ניקיון ,מסיבות ,טיולים וכוח
אדם

רכזת
מועדוניות

מתמשך

סעיפים:
1843500210
עד
1843500781
+
1843500841
+
1843500847
+
1843800842
סכום:
3,600,000
ש"ח

• תכנון וביצוע תוכנית
שנתית לפעילות
המועדוניות
• איוש מלא של
המועדוניות
• איזון תקציבי

פיתוח צוות
המועדוניות

ישיבות צוות

רכזת
מועדוניות

5
ישיבות
בשנה

 1,000ש"ח
(נכנס כבר
בתחשיב)

• השתתפות מלאה
• משוב חיובי

ישיבות רכזות המועדוניות

רכזת
מועדוניות

5-6
ישיבות
בשנה

_______

• תכנון פעילויות משותפות
• שיתוף הדדי בסוגיות
הקשורות לתפקיד

הדרכת צוותי המועדוניות

עו"ס
המועדוניות

אחת
לשבוע

_______

• עריכת תוכניות אישיות
לכל הילדים וביצוען
• פתרון קשיים בצוות

השתלמויות

רכזת
מועדוניות

נכנס בתחשיב
הכללי של
המועדוניות

רישום והשתתפות נשות
הצוות והעו"ס בקורסים
רלוונטיים לעבודה
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המשך  -מועדוניות
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

אחזקת מבני
המועדוניות

יעד

אחריות

לו"ז

יום גיבוש

רכזת
מועדוניות

אוגוסט
2019

שיפוץ מועדוניות גיל רך (סביון
ותאנה)

רכזת
מועדוניות

2019

שיפוץ מועדונית פטריה

רכזת
מועדוניות

2019

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

בהתאם
להקצאת
מחלקת
ההדרכה
תקציב:
2016322750

סכום:
₪ 600,000
תקציב:
2016322750
סכום:
₪ 600,000
טיפול בילדים

שדרוג אפשרויות
הפגה

עריכת תוכניות אישיות לכל הילדים

עו"ס
המועדונית

_______

ביצוע התוכניות והשגת
המטרות

טיפול אישי מתמשך בשני ילדים
במועדוניות הטיפוליות

עו"ס
המועדונית

_______

השגת המטרות

הוספת כלים טיפוליים

עו"ס
המועדוניות

₪ 3,000
(נכנס כבר
בתחשיב)

רכישת  8-10משחקים
וקלפים טיפוליים

הוספת מתקני חצר וספורט

רכזת
המועדונית

תקציב:
2016322750

סכום:
₪ 12,000

374

מתקנים התואמים את
גיל וצרכי הילדים

המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת
מטרה

תחום  /מחלקה

משימה

יעד

אחריות

סל"ב-הפעלה
באמצעות אומנות ע"י
מטפלת באומנות
וקשר אישי עם
מתנדבים של שורדי
שואה מרותקי בית

המח' לטיפול
באוכלוסיה המבוגרת

• הפגת בדידות
ושימור הקשר בין
הקשיש לקהילה.
• שימור יכולות
מוטוריות
וקוגינטביות

 25קשישים בקשר קבוע אחת לשבוע
עם מתנדבים ואו עם מטפלת באומנות
ותחושת רווחה נפשית של
המשתתפים.
לקראת סוף השנה תוקם תערוכה של
יצירות אישיות של המשתתפים

עדי נוי-עו"ס
טיפול באוכלוסיה
מבוגרת ,רכזת
הפרויקט.

לו"ז

שנה

תקציב

סעיף:
1844400841
סכום:
₪ 35,000

תב"ר
/
הערו
ת

מדדי הצלחה

• השתתפות רצופה
וארוכת טווח של 20
קשישים לפחות
•  20מתנדבים לפחות
המבקרים באופן רצוף
וארוך טווח בבתי
הקשישים
• בסוף השנה משוב של
הקשישים אודות עבודת
המתנדבים והתנהלות
הפרויקט.

375

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת  -המשך

סל"ב-דיוקן :תיעוד
סיפור חיים וגיבוש
תעודת זהות עם
אמירה לקהילה של
שורדי שואה ע"י
מתנדבים

376

• הקניית
מיומנויות דיבוב
וצילום לקבוצת
מתנדבים.
• רתימת שורדי
השואה
לפרויקט ומתן
במה לתובנות
חייהם

• הכשרה בת  4מפגשים ל 16
מתנדבים מהקהילה של
מיומנויות צילום ודיבוב.
• מפגשים של המתנדבים עם
שורדי השואה לצורך איסוף
ותיעוד התכנים
• הפקת תערוכה או פרסום תוצרי
העבודה בקהילה

חצי שנה

תקציב עתידי
למול משרד
הרווחה:
₪ 5000
+
₪ 10000
תערוכה

• קשר רצוף של
המתנדבים עם
הקשישים
• תוצרי עבודה משותפת
של כלל המשתתפים
• משוב הניתן בספר
אורחים בתערוכה
ומשוב מהקשישים

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת  -המשך
מועדון מועשר
לקשישים בתפקוד
גבוה  3ימים בשבוע

הקמת מסגרת
העשרה הכוללת
ארוחות,הסעות
ופעילות תרבות,
אמנות וספורט.
• הרחבת מעגל
חברתי
• שימור ושיפור
מיומנויות
חברתיות,
מוטוריות ,רגשיות
וקונטיביות

•  30משתתפים קבועים במועדון
המגיעים לפחות יומיים בשבוע

שנה

קבוצת הליכה
לקשישים פגועי נפש

• בניית קבוצה
שתעסוק בפעילות
גופנית קלה

•  10משתתפים לפחות שישתתפו
בפעילות אחת לשבוע

שנה

0

טיפול פסיכוסוציאלי
באוכלוסיה המבוגרת
ובני משפחתם

• תוכנית טיפולית עבור
 350מטופלים הכוללת:
טיפול רגשי תוך התמקדות
במשברים ואובדנים,
סייוע חומרי לפי כללי
נזקקות וזכאות,
ייעוץ בנושאים שונים ותיווך
עם גורמים שונים בקהילה,
מט"זית-מטפלת בזקנים
המהווה אוזן קשבת ,ליווי,
מעקב ותמיכה
•  1100מטופלים מבוטחי
חוק סיעוד::
יצירת קשר וביקורי בית,
מעקב ומתן מענה בעת
הצורך

• מתן מענה מקצועי וזמין לאוכלוסייה
המבוגרת

שנה

שכר עו"ס
המחלקה
מהווים חלק
מנתוני השכר
הכללי

סעיף:
1844400845
סכום:
₪ 138,960

עו"סים המופקדים
על אזורים
גאוגרפיים
מוגדרים בעיר

• לפחות  20משתתפים
קבועים
• היווצרות קבוצה חברתית
משמעותית-מתן משוב
של הקשישים אודות
תחושת שייכות שלהם.
• משוב אודות התנהלות
המועדון והתכנים.

לפחות  8משתתפים
הנפגשים אחת לשבוע
ברציפות

• שאלוני שביעות רצון
מדגמיים לאוכלוסיה
המטופלת של כל עובד
לצורך מתן משוב
• כמות תלונות התקבלות
במחלקה

377

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת
קשרי קהילה:
• אירוח שורדי
שואה בפורים
ובפסח
• אירוח בתעשיה
אווירית
• פעילות עם צוערי
בה"ד 7
והשתתפות בטקס
סיום קורס קצינים

378

• משתה פורים
המופק בשת"פ
של המח'
לאוכלוסיה
המבוגרת עם
מועצת הנוער
העירונית
ועמותת
"אלומה"-למען
שורדי השואה,
כולל גיוס והסעת
המשתתפים,
גיוס
תרומות,תוכנית
אומנותית,
משלוח מנות
וארוחה חגיגית
• ארוחה חגיגית
לקראת חג
הפסח בשת"פ
עם המח' וחברת
 ,HPEכולל איתור
משתתפים,
הצמדת עובד
חברה לכל שורד
לליווי אישי
והסעה ,תוכנית
אומנותית ושי
לכל שורד

•

•
•
•

•

הזמנה ותיאום טלפוני עם
המשתתפים
השתתפות של כ  150שורדים
יצירת קשר אישי והתאמת עובד
חברה לכל שורד בארוחת פסח
אחריות של מועצת הנוער וחברת
 HPעל תוכנית אומנותית וארוחה
חגיגית .בפורים-השכרת אולם
והסעות באחריות המח'
כ  55משתתפים כולל שורדי
שואה ובני משפחותיהם ,נבחרי
ציבור ועובדי עירייה בפעילות עם
צוערי בה"ד  7ובאירוח בתעשיה
האווירית

• עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
• מותנדבים:ממ
ועדון ה"ליונס"
ומהאוכלוסיה
המבוגרת

שנה

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני
השכר
הכללי

•

•

•
•

השתתפות של 120
איש לפחות באירועים
בקשת משוב בע"פ
מהמשתתפים
ומהגורמים בקהילה
לגהי תהליך והפקת
האירועים
השתתפות של שורדי
השואה ובני
משפחותיהם בפעילות
המשך שת"פ מצד
הגורמים בקהילה וייזום
פרוקטים נוספים

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת  -המשך
"לומדים ביחד"-
קבוצת 13-14
מבוגרים הלומדים עם
 13-14תלמידי תיכון
"מטרו ווסט"

•
•

•
•

רתימת ביה"ס
לתוכנית
בניית תוכנית
לימודים
איתור משתתפים
לומדים ומורים
גיוס מתנדבת
מובילה לליווי
הפרוקט

"בית חם" נודד
לשורדי שואה:
מפגשים בקבוצה
קטנה בבית מארח של
שורד שואה

• איתור מארחים
ומתארחים
• בניית תוכנית
מפגשים
• שימור הקשר עם
המארחים
והמשתתפים

הנגשת הטכנולוגיה
הסלולרית לאוכלוסיה
המבוגרת בשת"פ עם
חברת  HPומועדון
הזהב

• גיוס אוכלוסיה
מבוגרת
המעוניינת ללמוד
על שימוש בטלפון
סלולרי חכם
• הצמדת מבוגר
לעובד לצורך
למידה אישית

• העשרה ,פיתוח קשר בינדורי,
הרחבת המעגל החברתי בין
הלומדים המבוגרים והנאה
• השתתפות קבועה של המשתתפים

• תיכון מטרו
ווסט
• מתנדבת
מובילה
• עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת

• הפגת בדידות
• מפגש אינטימי של קבוצת שווים
• מעבר לקבוצה לעזרה עצמית ה

• עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
• מתנדבת
מובילה

שנה

• עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
• מועדון הזהב
• מתנדבים
מחברת HP

שנה

•
•
•
•

•

הנגשת והטמעת יכולת השימוש
בטלפונים ניידים בקרב אנשי
האוכלוסייה המבוגרת
הפחתת חרדה בכל הקשור בנושא
זה
שיפור היכולת ליצור קשר עם
אנשים דרך הטלפון הנייד
הנגשת הגלישה באינטרנט דרך
הטלפון
יצירת קשרים חברתיים בין
המשתתפים ובינם לעובדי החברה

שנה

0

סעיף:
1844400841

•  10תלמידים מבוגרים
מסיימים את שנה
• המשך שת"פ עם ביה"ס
• יצירת מפגשים עם
התלמידים בביה"ס מחוץ
ללימודים

•  10משתתפים קבועים
•  6בתים מארחים קבועים

סכום:
₪ 20,000

שכר עו"ס
המחלקה מהווה
חלק מנתוני
השכר הכללי

• השתתפות רציפה של
 15משתתפים
• הדרכה שוטפת של
מתנדבי HPE
• קבלת משוב בטלפון
הנייד לגבי הטמעת הידע
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פעילות העשרה
ובריאות:
 .1התעמלות במים
 .2פעילות לדוברי
רוסית (וטרנים)

אירועים לציון יום השואה:
• "פרח לניצול"-טקס
הוקרה לשורדי שואה
בשיתוף "שחקים"-
תנועת הנוער של
המשטרה:
• שורדים מספרים
בבתי ספר
• "זיכרון בסלון"-תושב
מארח בביתו שורד
המספר את סיפורו
בפני קהל משתתפים
• יום השואה
הבינלאומי בשיתוף
מועצת הנוער ועמותת
"אלומה"-הרצאה
ומעגלי שיח בינדוריים

380

"פרח לניצול"-הזמנת כל
שורדי השואה לטקס
• קניית פרחים והפקת
תעודות הוקרה
• גיוס בני נוער לטקס
• הפקת תוכנית
אומנותית
שורדים מספרים
• איתור שורדים ,הכנה
וליווי ריגשי
• תיאום עם בתי ספר
• השתתפות בטקס
המרכזי בביה"ס
"זיכרון בסלון"-
• איתור בית מארח
• התאמת שוורד
לבית,הכנה וליווי
יום השואה הבינלאומי
• הפקת אירוע לשורדים
ובני נוער ושותפי
תפקיד נוספים
• איתור מקום
• איתור מתנדבים
• תוכנית אומנותית
וכיבוד

• יצירת מקום מכבד ומכובד לשורדי
השואה
• שיח פתוח לצורך הנכחת השואה
בקרב בני הנוער והקהילה
• קשר בינדורי

• עו"ס לפיתוח
תוכניות והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
• מתנדבת מובילה
• מועצת נוער
• עמותת "אלומה"
• בתי ספר
• מועדון הזהב
• מקדם התנדבות
עירוני
• מיזם "זכרון
בסלון"
• תנועת הנוער
"שחקים"
והשיטור הקהילתי
• התושבים
המארחים
• תעשיה אווירית

שנה

סעיף:
+1844400758
1844400210
 .1התעמלות -הדרכת
חוג ( 15,000תקציב
שכר)
שכירות בריכה אחוזת
בית₪ 30,960 -
(ממוצע הכנסות חודשי
35,400=12* ₪ 2950
 )₪סה"כ הוצאות
₪ 46,000
סעיף:
1844400783
 .2כיבוד₪ 2,000 -

יום
השואה
העברי
והבינלא
ומי

סעיף:
1844400841

סכום:
₪ 45,000

פרח לניצול"-
• השתתפות של מעל 100
שורדים
• מעורבות פעילה של בני
הנוער
שורדים מספרים
ו"זיכרון בסלון"-
• גיוס שורדים לכל מסגרת
• עליה בביקוש לשורדים
מספרים בגופים השונים
יום השואה הבינלאומי
• השתתפות של כ 80
שורדים וכ  25בני נוער
• קיום הארוע בעיר גם
בשנים הבאות

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת
"צעירים בלב"-אירועי
חודש הקשיש:
• יום כיף וספורט
בקאנטרי קלאב80--
 100משתתפים
• מופע מרכזי בבית יד
לבנים 420-משתתפים

•

תיעוד סיפורי חיים של
שורדי שואה בוידאו,
וב"עדים לעד"-אתר
האינטרנט העירוני

יום כיף
שיווק ואירוח של עד 100
מבוגרים בקאנטרי קלאב
לחצי יום בו מתקיימת
פעילות ספורטיבית כמו:
הליכה נורדית ,יוגה,
מחול ספורטיבי ועוד
מופע מרכזי
שייווק המופג למבוגרים
הצופים בהופעה
מוזיקלית

•

•
•

• תוכניות התנדבות
לגיל המבוגר:

גיוס מתנדבים
והכשרתם לתיעוד
והעלאת הסיפור
לאינטרנט
איתור וקבלת הסכמת
השורדים לחשיפה
לקהל
יצירת הד תקשורתי
לקיום האתר
והעלאת התודעה
הציבורית לסיפורי
החיים

• איתור והכשרת
מתנדבים מובילים
לליווי פרויקטים
וקשר אישי עם
מטופלים
• התאמת תחום
התנדבות
• שימור מתנדבים

יום כיף
• יום של הנאה והפגה לאוכלוסיה המבוגרת
מופע מרכזי
• אירוע שיא לחודש הקשיש
• הפגה והנאה לאוכלוסיה המבוגרת

•

•

סעיף:
1844400781
סכום:
₪ 5000 .1

עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
מתנדבת מובילה

•
•

הנצחה וזמינות סיפורי חיים של שורדי
שואה
תחושת רווחה,סיפוק והטבעת חותם

•

•
•
•

•

• מתן הזדמנות לעשייה משמעותית
בתקופת הפרישה
• יצירת תחושת שייכות ,מימוש עצמי
והערכה עצמית

• עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
• מתנדבת
מובילה

•

סעיף:
1844400781
סכום:
₪ 16,000 .2

• בשני האירועים:
יצירת תחושה של הערכה וכבוד למבוגרים,
שייכות לקבוצת שווים רחבה ,הרחבת המעגל
החברתי והפגת הבדידות

עו"ס לפיתוח
תוכניות
והתנדבות
לאוכלוסייה
המבוגרת
מתנדבת מובילה
קבוצת מתנדבים
אולפן הטלביזיה
העירונית
מחלקת הקליטה

•
•

 80-100משתתפים ביום כיף
 420משתתפים בארוע
המרכזי
קבלת משוב חיובי
מהמשתתפים

שנה

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

•
•
•
•

שנה

סעיף:
1844400781
סכום:
₪ 17,000
(טיול
למתנדבים+
מפגש
מתנדבים-
כיבוד
והרצאה)

קבלת לפחות  15בקשות
לתיעוד
שימור מעגל המתנדבים
המתעדים
השתתפות פעילה של
המתעדים באירועים לשורדי
שואה
 50כניסות לאתר

• שימור מאגר של 220
מתנדבים
• הקמת ועדת היגוי של
מנתנדבים מובילים מתוך
מאגר המתנדבים
• מעורבות פעילה ורצופה של
לפחות  8מובילי התנדבות
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382

• טיפול אחת לשבוע
במבוגרים
הסובלים
מהתעללות מצד
בן משפחה או
מבוגרים אלימים

• איתור מבוגרים
הסובלים
מהתעללות או
אלימים
המעוניינים
בטיפול פרטני
• מתן מענה
והגנה במצבי
סיכון

•  5מטופלים אחת לשבוע
שבעקבות הטיפול יחוו הקלה
במצבם הרישי
• יציאה ממעגל האלימות

• עו"ס המרכז
את הטיפול
בהתעללות
כלפי
האוכלוסייה
המבוגרת

שנה

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה
חלק
מנתוני
השכר
הכללי

•  5מטופלים קבועים
• מתן משוב אודות
הטיפול והשפעתו

• קבוצת תמיכה
לבני/בנות זוג של
תשושי נפש-חולי
דמנציה
ואלדצהיימר10--
 12משתתפים

• איתור בני/בנות
זוג המטפלים
בתשושי נפש
• הנחיית
הקבוצה אחת
לשבועיים
• גיוס מרצים
חיצוניים למתן
מידע וכלים
נוספים
להתמודדות

• יצירת מסגרת טיפולית שתהווה
מקור תמיכה ,ונטילציה והקניית
כלים להתמודדות טובה יותר
בטיפול בבני הזוג
• הפגת הבדידות והרחבת
המעגל החברתי
• מתן מידע לגבי המחלה ,מיצוי
זכויות יתחושת השחיקה של
בני הזוג הנמצאים בקבוצת
סיכון

• שתי עו"סיות
מהמחלקה
לטיפול
באוכלוסיה
המבוגרת

שנה-
קבוצת
רכבת

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה
חלק
מנתוני
השכר
הכללי

•  8משתתפים קבועים
בקבוצה
• קבלת משוב חיובי
אודות השפעת
הקבוצה על ההקלה
בהתמודדות
• יצירת קשרים
חברתיים בין
המשתתפים

המחלק לאוכלוסייה המבוגרת  -המשך

• קבוצת תמיכה
לבנים/בנות של
תשושי נפש—12
משתתפים

• איתור בנים
ובנות המטפלים
בהורה תשוש
נפש
• הנחיית
הקבוצה אחת
לשבועיים
• גיוס מרצים
חיצוניים למתן
מידע וכלים
נוספים
להתמודדות

קבוצת תמיכה
למבוגרים דוברי
רוסית 10-
משתתפים

• איתור מבוגרים
דוברי רוסית
המאופיינים
בבדידות,
ריקנות וחוסר
מעש
• הנחיית
הקבוצה אחת
לשבועיים

•

•
•
•

יצירת מסגרת טיפולית שתהווה
מקור תמיכה ,ונטילציה והקניית
כלים להתמודדות טובה יותר
בטיפול בהורים
הפגת הבדידות והרחבת
המעגל החברתי
מתן מידע לגבי המחלה ,מיצוי
זכויות ושירותים שונים
הפחתת תחושת השחיקה

• יצירת מסגרת טיפולית שתהווה
מקור תמיכה ,ונטילציה ומתן
מענה לחוסר המעש
• הפגת הבדידות והרחבת
המעגל החברתי
• גיוס אנשי מקצוע מתנדבים
דוברי רוסית לצורך העשרה

עו"סיות
מהמחלקה
לטיפול
באוכלוסיה
המבוגרת
ועו"סית ממרכז
היום

• עו"סית
מהמחלקה
לטיפול
באוכלוסיה
המבוגרת

שנה12-
מפגשים

שכר
עו"ס
המחלקה
מהווה
חלק
מנתוני
השכר
הכללי

•  8משתתפים קבועים
בקבוצה
• קבלת משוב חיובי
אודות השפעת
הקבוצה על ההקלה
בהתמודדות
• יצירת קשרים
חברתיים בין
המשתתפים

שנה-קב'
רכבת

שכר
עו"ס
המחלקה
מהווה
חלק
מנתוני
השכר
הכללי

•  8משתתפים קבועים
בקבוצה
• קבלת משוב חיובי
אודות השפעת
הקבוצה על הרווחה
הנפשית של
המשתתפים
• יצירת קשרים
חברתיים בין
המשתתפים
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384

מרכז תעסוקה
לקשיש25-
משתתפים

• קליטת מבוגרים
המעוניינים
לעבוד במסגרת
מוגנת
• שימור והרחבת
סוגי התעסוקה

• מסגרת תעסוקתית בתקופת
הפרישה
• העלאת רמת ההכנסה
• הרחבת מעגל חברתי והפגת
הבדידות

• רכז תעסוקה

סעיפים:
1844520110
1844520840
סכום:
₪ 525,000

• שימור והרחבת מספר
העובדים
• קבלת משוב חיובי
לגבי התעסוקה
מהמבוגרים ובני
משפחתם

מועדון חברתי
למבוגרים בשעות
אחה"צ42-
ממשתתפים

• שימור מעגל
המשתתפים
והרחבתו
• שימור תוכנית
הפעילות
במועדון בשגרה
ובחגים
הכוללת:
אומנות,
הרצאות
וטיולים

• שיפור יכולות חברתיות
וקוגניטיביות
• הרחבת מעגל חברתי והפגת
הבדידות
• סוקה ובילוי בשעות הפנאי

• רכז תעסוקה

סעיפים:
1844400751
+
1844400210
+
1844400845
סכום:
₪ 137,000

• שימור והרחבת מספר
העובדים
• קבלת משוב חיובי
לגבי התעסוקה
מהמבוגרים ובני
משפחתם

( נקיון-
₪ 22,500
חוגי העשרה-
₪ 74,500
שוטף-
) ₪ 40,000

המרכז לטיפול בנפגעי אלימות וסדרי דין

מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

מתן מענה מיטבי
לערכאות
השיפוטיות

סדרי דין

עריכת תסקירים
ללא זמני המתנה
של מעל חודש ימים.

הגשת תסקיר ראשון בתוך  60ימים,
תסקיר משני בתוך חודש וחצי ,תסקיר
אפוטרופסות בתוך חודש.

רכזת סדרי
דין

שנתי

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

הרחבת המענים
לגיבוש המלצות
במצבים של מקרי
קצה

סדרי דין

קיום וועדות
תסקירים לאורך
שנת עבודה

לפחות  6וועדות שנתיות
בהשתתפות מפקח מחוזי לסדרי
דין +פסיכולוגית מומחית לטיפול
בילדים.

רכזת סדרי
דין

וועדה אחת
לחודשיים

תקציב:
1842400842
סכום:
₪ 6,600

הנגשת הטיפול
בנפגעי אלימות

המרכז לטיפול
בנפגעי אלימות

פרסום

פרסום חיצוני :באיגרת +קול רענן+
מקוואות .

מנהלת
המרכז

איגרת אחת
לחודשיים
פרסום
במקומון "קול
רענן" שלוש
פעמים בשנה
פרסום חד"פ
במקוואות

תקציב:
1842400842
סכום:
₪ 10,250

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה
כ 120-תסקירים
לשנה

תקציב
משרד
הרווחה
שיש לפתוח

הלימה בין המלצות
העו"ס להמלצות
הוועדה
הפחתת עוצמות
קונפליקט בין
ההורים ובין מי
מהם לעו"ס
המטפלת.
הגדלת מס'
המטופלים במרכז
בכ 10%-לפחות.
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המרכז לטיפול באלימות במשפחה וסדרי דין  -המשך
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העמקת הידע
והמקצועיות של
הצוות המטפל

המרכז לטיפול
בנפגעי אלימות

הדרכה חיצונית
בתוך המרכז ע"י
מדריך -מומחה
בתחום

מנהלת המרכז

הדרכה אחת
לחודשיים  -סה"כ
 6חודשים

סעיף:
1848400841
סכום:
=6 X1170
 7,020כולל
מע"מ

העמקת הידע
והמקצועיות של
הצוות המטפל

היחידה לפגיעות
מיניות

הדרכה חיצונית
בתוך המרכז ע"י
מדריך -מומחה
בתחום

מנהלת המרכז

הדרכה אחת
לשבוע

סעיף:
1847100842
סכום:
=12X1400
₪ 17,500

ביקשתי
להוסיף (
הכנסות
גבוהות
ביחס
לבקשת
התוספת)

הרחבת המענים
הטיפוליים לעובדים
ותיקים וחדשים בתחום
מומחיות זה.

הרחבת המענים
הטיפוליים לעובדים
ותיקים וחדשים בתחום
מומחיות זה.

המחלקה לעבודה קהילתית
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

שיפור הנגישות
לתושב

מיחשוב
עבודה קהילתית

הכנת החומר
והבאתו לביצוע
בדוברות

העלאת החומר לאתר העירוני

שיפור איכות
החיים של
משפחות
עצמאיות

מרכז משפחות
עצמאיות-
המחלקה
לעבודה
קהילתית

 .1קבוצות תמיכה
והעשרה

קבוצת זוגיות פרק ב'
סדנא מכון אדלר
חונכות אישית
מפגשים אחת לשבועיים להורים
וילדים
קבוצת נשים  -מסגרת חברתית
פעם בשבועיים
טיולים  ,יום האישה ,יום כייף,
הפנינג ועוד

 .2קבוצות הורות
 .3פעילויות הורים
וילדים
 .4חונכות אישית
 .5מפגשים
חברתיים
 .6אירועים וטיולים

 .7קידום זכויות
ברעננה
 .8פיתוח מערכת
תמיכה לנשים
יחידניות וילדיהן

אחריות
מנהל
המחלקה

לו"ז
רבעון
1

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

-

• מספר הפונים
באמצעות האתר

סעיף:

 .1מספר המשפחות
החברות במועדון
משפחות עצמאיות

דוברות
עובדת
סוציאלית
קהילתית

1848200783
סכום:
₪ 30,000
קבוצת זוגיות-
₪ 10,000

 .2מעורבות המשפחות
בתהליך פיתוח
התוכניות

מפגש אחת
לשבועיים-
₪ 8000

טיולים ,יום
האישה ויום
כיף₪ 12,000 -
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המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך

חיזוק החוסן
הקהילתי
ברעננה

תוכנית שכנות טובה-
המחלקה לעבודה
קהילתית

בניית
.1
קהילות
בשכונות
השונות
והגברת
תחושת
הלכידות
והערבות
ההדדית על
ידי
פעילויות
מתוכננות
הטמעת
.1
המושג
שכן טוב
בקהילה.
הערכות
.2
הקהילה
לקראת
מצבי
משבר
בניית
קבוצות
ווטסאפ בכל
בניין דירות
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בניית קהילה תומכת ומעורבת
סביב האוכלוסייה המזוהה
פיתוח תוכניות בהתאם לצרכים
חיזוק הסולידריות בצפון העיר
בארבע שכונות ובניית תשתית
המבוססת על אנשי קשר ,שכן
טוב ופעילות קהילתית משותפת

בניית קבוצות ווטאסאפ בכל בניין
דירות

עובדת
סוציאלית
קהילתית

שוטף

סעיפים:
1848200789
+
1848200784
סכום:
₪45000
פירוט:
רסקו25,000 -
₪
קריית שרת,
אנילביץ' ,לב
הפארק ,נווה
זמר – אירועים
ופעילויות
לאורך השנה
₪ 20000

.1שכונות לב
הפארק ,קרית שרת
רסקו ,אנילביץ
מרושתות בקבוצות
ווטסאפ
 .2השתתפות העיר
בארבע עוגני שכנות
טובה
רמת שיתופי
הפעולה עם
מנהיגות המקומית
רצון של שכונות
נוספות להשתלב
בתוכנית

המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
"בזכות עצמך"

חיזוק עולם
התעסוקה בקרב
אוכלוסיות
מוחלשות

תוכנית עיר
מקדמת תעסוקה-
המחלקה לעבודה
קהילתית

יצירת שותפויות
בנושא ילדים ונוער
בסיכון ומצבי סכנה
.

תוכנית קדימה"-
המחלקה לעבודה
קהילתית

מפגשים לצוותים
לאורך כל השנה
לקבלת ידע
רלוונטי ויצירת
שיתופי פעולה בין
הגורמים

חיזוק פורום גננות
וגננים גני ילדים
פרטים
ומשפחתונים

תוכנית קדימה-
המחלקה לעבודה
קהילתית

מפגשי העשרה
לגננות וחיבור
לגורמים עירוניים

ליווי הנשים
לבניית תוכנית
אישית לשינוי
משמעותי בחייהן
שיסייע בתחום
התעסוקה
והגדלת ההכנסה
שלהן
פעילי תעסוקה
קהילתיים

סדנת העצמה וקבלת כליםבתהליכי השינוי  -ליווי פרטני
לשינוי

עובדת
סוציאלית
קהילתית

לאורך
השנה

סדנא לפעילים

עובדת
סוציאלית
קהילתית

רבעון
שלישי

מפגשי פורום עירוני לגילהרך

עובדת
סוציאלית
קהילתית

סעיף:
1848200841

 75%מהנשים
משולבות או בעולם
התעסוקה או בהכשרה
מקצועית

סעיף:
1848200841

רמת שביעות הרצון
של הפעילים מהסדנא
באמצעות שאלון משוב

סעיף:
1848200845

 3מפגשים לכל פורום
 3ישיבות של צוות
החשיבה

סכום:
₪ 30,000
רכזת ,מנחת
סדנא,
בייביסיטר
ואיבחונים

ליווי פרטני
למשתתפים
בתהליך של
חיפוש עבודה

סכום:
₪ 2,000
סיורי העצמה
והכשרה

מפגשי פורום שולחנותעגולים בתחום הנוער

לאורך
כל
השנה

מנהל חינוך

הקמת צוות חשיבה הקהילה
האריתראית ברעננה
חדר מורים לגננות גנ"י
פרטיים

עובדת
סוציאלית
קהילתית
מינהל חינוך

מתמש
ך

סכום:
₪ 1,000
הרצאות

0

מספר הגננות
המשתתפות בחדר
מורים
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המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
רכישת השפה
והנגשה של
מידע וידע
לקהילת מבקשי
מקלט ברעננה

תוכנית קדימה-
מחלקה לעבודה
קהילתית

שינוי עמדות
בקהילה
באמצעות כלים
דרמטיים

 .תוכנית קהילה
נגישה-המחלקה
לעבודה
קהילתית

סדנא ללמוד
עברית

מציאת מקום ללימודי העשרה
לילדים הבוגרים

מרכז העשרה
לילדים

הרחבת מערך המתנדבים

הנגשת המידע
ממערכות החינוך
בהתאמה
תרבותית
תוכנית הסברה
בבתי הספר
ולארגונים
בקהילה

פתוח אמצעי להעברת מידע
מונגש לקהילה האריתראית

ימי חשיפה מרוכזים לכל כתות ח
בישוב

עובדת
סוציאלית
קהילתית

מתמשך

סכום:
10,000
₪
טיולים ,כיבוד
לילדים,
הפעלות,

אגף
תרבות
מחלקת
הספריות

עובדת
סוציאלית
קהילתית

רבעון 1

תיאטרון ידידות

העלאת הדימוי
העצמי של
הילדים.
נורמליזציה של
המשפחות
בתהליכי החיים.
חיבור לערכי
החברה
הישראלית
והמסורת

בר מצווהקהילתי
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 .תוכנית קדימה-
המחלקה
לעבודה
קהילתית

ארגון ארוע בר
מצווה קהילתית

 8מפגשים בבית היהודי ,יום כיף
במרכז בכל אופן רוכבים ,יום
התנדבות ,ירושלים -ביקור
בכנסת ישראל ובכותל .ארוע
חגיגי באולם

עובדת
סוציאלית
קהילתי
ליונס
פנינת
השרון,
הבית
היהודי,
קרן רועי
לא אחסר
ת

סעיף:
1848200845

רבעון 3

סעיף:
+1848200210
1848200785
סכום:
₪ 20,000
בימאית ,כיבוד,
מסיבות
והופעות
סעיף:
+1848200845
חו"ז
5200043000
()₪ 8,000
סכום:
₪ 15,000
נסיעה
לירושלים ,סיור,
ארוחה ,צלם,
אולם אירוע
מרכזי ,מנות (
עד ) 200
תקליטן וכו'..

פידבק נותני שירות על
נוחות כלי ההנגשה
להעברת מידע

פידבק מורים
ותלמידים על החשיפה
לפחות ארבע ימי
חשיפה

שביעות רצון של
המשפחות תוכנית בר
מצווה
 16ילדים שמשתתפים
בתכנית

המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
גיבוש קבוצת
פעילים שתפעל
להפעלת תכניות
לרווחת תושבי
השכונה.

תוכנית שכנות טובה
בשכונת קרית שרת-
המחלקה לעבודה
קהילתית

הרחבת
הפעילות
במרכז "בכל
אופן רוכבים"

תוכנית קהילה
נגישה-המחלקה
לעבודה קהילתית

ארגון אירועים
לגיבוש הקהילה

פעילות משותפת בין תלמידי יחדו
למועדון הגימלאים השכונתי

יציר מעגלי
היכרויות
באמצעות פעולות
משותפות

צביעת ארונות חשמל ובזק בשכונה

זהוי צרכים ופתוח
מענים בשיתוף
הקהילה

 1הרחבת קהלי
היעד של המרכז.
 .2הרחבת
המודעות בקרב
הקהילה
לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים
 .3חיזוק משתתפי
המועדונים
החברתיים על
ייזום תכניות
חדשניות.
 .4השתתפות של
חברי המרכז
בפעילויות של
הקהילה.

פעולות תרבות על פי חגים P:פורים,
פסח ועוד...
פגישות אחת לחודש עם פעילי
השכונה

 .1.קיום מסע אופנים שנתי
 .2הרחבת פעילות המועדונים -טיפול
בבעלי חיים ,טיסנאות ,זוגיות
ומקהלה.

 .3שיווק המרכז לאוכלוסיות יעד
שונות ומגוונות.
 .4יציאה לתחרויות אחת לחודש
 .5הרחבת שטח המטבח
 .6הכשרת מדריכים חברתיים
לרכיבה על אופנים.

עובדת
סוציאלית
קהילתית

לאורך
כל
השנה

מוסדות
בשכונה-
בי"ס
קהילתי,
סופר מגה,
מועדון
קשישים,
תנועות
נוער
מנהל מרכז לאורך כל
השנה
בכל אופן
רוכבים
ביטוח
לאומי ,קרן
שלם,
שרות
לשיקום
מרכז
שיקום
רעננה

סעיף:
1848200841

קיום ארבעת
עוגני הליבה
בשכונת קרית
שרת

סכום:
₪ 18,000

צביעת  90אחוז
מארונות בזק
בשכונה

הכשרות וקניית
חומרים

סעיף:
1846800780
+
1846800781
+
1846800210
()₪ 225,000
סכום:
₪390,500

סעיף:
2017122752
סכום:
₪ 18,000

הגדלת מספר
המשתתפים
במרכז ב10
אחוז.

שיפוץ מטבח
ו 2-ארונות
למרכז
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המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
שדרוג והרחבת
הפעילות בגן ריחות
וצלילים.

גן ריחות וצלילים-
המחלקה לעבודה
קהילתית

 .1שדרוג גן ריחות
וצלילים
 .2הגדלת הסדנאות
הנרכשות
 .3מעורבות קהילה
בגן

חיזוק שיתופי
הפעולה בין גורמים
מקצועיים והקהילה

פורום קהילה נגישה-
המחלקה לעבודה
קהילתית

שינוי עמדות בקרב
מעסיקים והקהילה
כלפי אנשים עם
צרכים מיוחדים

שרות רגיש נגיש-
המחלקה לעבודה
קהילתית

 .1ריצוף הגן ובניית
פרגולות ,הוספת פסל
ושיפוץ הקיים כולל שילוט
 .2שיווק ומכירת סדנאות

עובדת סוציאלית
קהילתית

רבעון
1

ביטוח לאומי,
מינהלת הפארק

סעיפים:

סעיף:

1848200842

2017122761

1848200210

סכום:

()₪ 25,000
סכום:
₪55,000

 .1יצוג לכל הגופים
הפועלים בתחום

 .1ישיבות קבועות אחת
לחודשיים

 .2פתוח תוכניות
לצרכים מזוהים

 .2יום סטיילינג

עובדת סוציאלית
קהילתית .בית
חלומי .אקים .
מחלקת
התנדבות .מחלקת
שיקום .מכללת גל .
בית אקשטיין .כפר
נחמן  .שיקמה

סדנאות במערכת החינוך
סדנאות לעובדי הרשות

עובדת סוציאלית
קהילתית
מינהל חינוך
משאבי אנוש
הנדסה

סדנא למנהיגות להורים
לילדים עם צרכים מיוחדים

עובדת סוציאלית
קהילתית

 .3שינוי עמדות בקרב
הקהילה

 .3שבוע הנגישות
 .4משוטטים נגישים

שוטף

סעיפים:
1848200845
(+ )₪ 16,000
1848200841

הגדלת הסדנאות ל20
סדנאות בשנה
סיום תוכנית השדרוג על
פי אישור בטוח לאומי

₪ 219,653

(ביטוח לאומי
מממן 80%
מסכום זה)
קיום שלושה אירועים
במסגרת שבוע המודעות
לאדם עם מוגבלויות
חמישה מפגשי פורום
במהלך השנה

( ) ₪ 18,000
סכום₪ 34,000 :

מתן מענים לצרכי
משפחות עם צרכים
מיוחדים

מנהיגות הורים-
המחלקה לעבודה
קהילתית

.1
.2

.1

שיפור השרות
בקרב מעסיקים
קבלת האדם
האחר בקרב
הקהילה
העצמת הורים .2
פתוח מענים
לצרכים מזוהים

בניית תוכנית פעולה

שוטף

שוטף

סעיף:
1848200845
סכום:
₪ 2,000

חשיפת הסדנא לשישה
בתי ספר ו 8קבוצות של
עובדי הרשות וארגונים
בקהילה

סעיף:

מנהיגות ההורים מפתחת
לפחות שני מענים לצרכים
מזוהים לשנת 2019

1848200845
סכום:
 ₪ 8,000הדרכה
ופעילות שוטפת
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המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
הרחבת פעילות
מרכז גישור ודיאלוג
קהילתי

מרכז גישור

.1

הטמעת תחום
הגישור בקהילה

.2

הרחבת מספר
הנהנים
מהשירות

.3

פתוח מיומנויות
המגשרים

.4

שיתוף פעולה
עם מחלקת
הנדסה

.5

הכשרת ילדים
מגשרים בבתי
הספר בהם
ישנה הכשרה
שנתית של
מגשרים צעירים

.6

חשיפה של בתי
ספר חדשים
לתוכנית הגישור
לקראת שנה
הבאה

.7

הטמעת התחום
בקרב
אוכלוסיית הגיל
השלישי

.8

הטמעת התחום
בקרב הגיל הרך

ודיאלוג קהילתי-
עבודה קהילתית

 .1יצירת סרטונים ויראלים
לצרכי פרסום
פרסום בעיתונות
.2
המקומית
 .3שבוע הגישור העירוני
 .4ישיבות והכשרה מקצועית
למגשרים
קיום סדנת גישור לעובדי
.5
אגף הנדסה
גישור בחינוך -המשך
.6
תכניות הכשרה לשני בתי
ספר ברעננה -זיו ומגד,
ופיתוח סדנאות קצרות
מועד בשני בתי ספר נוספים
. 7הרצאות במרכזי יום
ומועדונים ברעננה וסביבתה
 .8מפגשי הכשרה לגננות בגנים
ברעננה בנושא גישור עם
ילדים.

עובדת
סוציאלית
קהילתית
בית ספר
אביב
מינהל
החינוך

שוטף

סעיף:

1848200786
סכום:

בקשה של שני בתי
ספר להצטרף
לתוכנית

₪ 13,000

הגדלת מספר הפניות
למרכז הגישור ב10
אחוז

 +ניקיון
₪ 15,000

לפחות ארבעה
מפגשים להחדר מרכז
הגישור בשירותים
השונים

שוטף

סה"כ :
₪ 28,000
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המחלקה לעבודה קהילתית  -המשך
מתן שירות יעוץ
לתושבי העיר

מרכז שיל-
מחלקה
לעבודה
קהילתית

שימור
ותחזוקת
מתנדבים

הרמת כוסית בראש השנה
ובפסח.
אירוע שנתי למתנדבים
ערב תרבותי/חברתי
למתנדבים .
שיחות משוב אישיות.

מנהלת
שיל

שוטף

הכשרת
מתנדבים לשעת
חירום

מכלול
אוכלוסייה-
עבודה קהילתית

הכשרת
מתנדבים לשעת
חירום

שתי השתלמות מקצועית
למתנדבים

עובד
קהילתי

שוטף

השתלמות משולבת עם עובדי
האגף

מחלקת
בטחון

הכשרת עובדי
האגף והשרות
הפסיכולוגי

מכלול אוכלוסיה
– האגף
לשירותים
חברתיים

סעיף:
1848400420
1848400842
סכום:

מרבית המתנדבים (
 )90%ימשיכו
להתנדב.
תוספת של עוד 10
אחוז מתנדבים

₪27,900

שכנות טובה
(קבוצות
וואטסאפ)

סעיף:
1848300841
סכום:
₪ 30,000

סיור מקצועי באזורי מתיחות

הגעה של  85אחוז
מהמתנדבים
להכשרות
ערכת חירום מוכנה
למתנדבים באגף

ארגון הציוד הנדרש למתנדבים
הכשרת הצוות
המקצועי

 3השתלמויות לשנה בתחום
הטמעת הנהלים בקרב
העובדים
סיום כתיבת הנהלים
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שוטף

כרגע לא
תוקצב במשא
ומתן מול
משרד הרווחה
לקבלת תקציב
לצורך פעילות

 90אחוז מהעובדים
יעברו את
ההשתלמות

המחלקה לשיקום ונכויות
מטרה

תחום /
מחלקה

משימה

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

מח'
מוגבלויות
ושיקום

התערבויות טיפוליות
ומתן שירות לאוכלוסיית
מש"ה

מתן שירות ומענים ל 200 -מטופלים כגון
 99פיגורים חוץ ביתית ,בקילה ,תעסוקה
ופנאי

מנהלת מח'
+עו"ס
טיפולית

כל השנה
התפתחויות

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

מח'
מוגבלויות
ושיקום

התערבויות טיפוליות
ומתן שירותים
לאוכלוסיית אוטיזם

מתן מענה וטיפולים ב 180 -מטופלים,
סידוריים חוץ ביתיים ותעסוקה

מנהלת מח'
 2 +עו"ס
מוגבליות
שכלית

כל השנה

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

מועדון גולן

פעילויות חברתיות
והעשרה לצעירים
אוטיסטים

הגדלת מספר המשתתפים במועדון ל8-
משתתפים

עו"ס אוטיזים

כל השנה

סעיף:
1845100780

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

שביעת רצון הלקוחות

סכום:
₪144,000
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מח'
מוגבלויות
ושיקום

התערבויות טיפוליות
ומתן שירותים
לאוכלוסיית עם נכויות

טיפול ב 220 -לקוחות עם נכויות פיזיות
והנמכה קוגנטיבים

מנהל מח'+
 25עו"ס

מח'
מוגבלויות
ושיקום
(עו"ס
משפחה)

התערבויות טיפוליות
בפרט ומשפחה

מתן מענה ל  175פרט ומשפחה .השמה סיוע
חומרי ,הדרכה הורית

מנהלת מח'
+עו"ס
משפחה

שכר עו"ס המחלקה
מהווה חלק מנתוני
השכר הכללי

ועדת לתכנון
טיפול

קיום דיונים לגבי ילדים
ונוער בסיכון

קיום  95דיונים בשנה על ילדים ונוער בסיכון
(עד גיל )18והדרכה הניתנת ע"י עו"ס להכנת
הילד והמשפחה לדיון בועדה

עו"ס רכזת
ועדה

שכר עו"ס המחלקה
מהווה חלק מנתוני
השכר הכללי

ועדת חוק
פעוטות
בסיכון +ריכוז
גיל הרך

דיונים בiועדה עפ"י חוק

 לקיים  75ועדות לגיל הרך לקיים מעקב במעונות היום  3פעמיםבשנה.
 -לקיים פורום לגיל הרך ( 3פעמים בשנה)

ריכוז משאבי
קהילה
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-

חלוקת חבילות מזון דו שבועיות
לחגים  150-250משפחות
גיוס תורמים חדשים
גיוס תרומות כספיות לצרכים חריגים
למשפחות (לפחות  10בשנה)

כל השנה

שכר עו"ס המחלקה
מהווה חלק מנתוני
השכר הכללי

עו"ס רכזת
לגיל הרך

כל השנה

שכר עו"ס המחלקה
מהווה חלק מנתוני
השכר הכללי

עו"ס משאבי
קהילה

כל השנה

שכר עו"ס המחלקה
מהווה חלק מנתוני
השכר הכללי

נוער וצעירים
אחריות

לו"ז

תקציב

מטרה

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

תיאטרון טיפולי
לנוער

*העצמה אישית וקבוצתית של
בני נוער שחוו חוסר הצלחות
בחייהם.
*שיפור בקבלת גבולות וסמכות
מעולם המבוגרים
*שפור ההסתגלות החברתית,
המשפחתית והבית ספרית
*פיתוח מיומנויות תקשורת
מייטיבות.
*הפחתת התנהגויות מסכנות
ומזיקה

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות נוער
וצעירים

רבעון 3-4

 .1הכשרה
לעולם
העבודה.
 .2קבלת כלים
לתקשורת
מייטבית

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

קבוצת המשך -
טיפל בנוער
באמצעות גלישת
גלים

קבוצת הכשרה לעולם העבודה –
שילובם כעוזרי מדריכים
בקייטנות וחוגי גלישה

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות נוער
וצעירים

רבעון 1-2

מתן כלים
להתמודדות
חברתית
ותקשורתית

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

קבוצה טפולית –
טיפול בנוער
באמצעות גלישת
גלים

העצמה אישית וקבוצתית של בני
נוער שחוו חוסר הצלחות בחייהם.
*שיפור בקבלת גבולות וסמכות
מעולם המבוגרים
*שפור ההסתגלות החברתית,
המשפחתית והבית ספרית
*פיתוח מיומנויות תקשורת
מייטיבות.
*הפחתת התנהגויות מסכנות
ומזיקה

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות נוער
וצעירים

רבעון 3-4
(והמשך
בשנת
)2020

מתן כלים
להתמודדות
חברתית
ותקשורתית

תחום  /מחלקה

משימה

יעד

תב"ר  /הערות

מדדי הצלחה

סעיף:
1847100781
+
1847100788

כולל :תשלומי שכר:
במאי ,מוסיקאי
כוראוגרף ,אולפן
הקלטות ,צלם,
עריכת סרטון ,
תיאורה והגברה

*העלאת המחזמר בפני
הקהל הרחב ובתי הספר
בעיר על ידי כל חברי
הקבוצה
*הפחתת התנהגויות בלתי
אפקטיביות
*השתלבות הבוגרים
כמדריכים בקבוצות
התיאטרון החדשות
*השתלבות מייטיבה של בני
הנוער בחברה.

סעיף:
1847100841

התשלום על פי
הועדות משרד
הרווחה

שילוב כ –  15בני נוער
בעבודה המותאמת לגילם
והוצאתם ממעגל המצוקה.

סעיף:
1847100841
+
1847100845

התשלום על פי
הועדות משרד
הרווחה

*הפחתת התנהגויות בלתי
אפקטיביות
*השתלבות הבוגרים
בקבוצת ההמשך
*השתלבות מייטיבה של בני
הנוער בחברה.

סכום:
140,000

סכום:
36,000

סה"כ:
₪ 96,000
(55,000
שקלים בשנת
)2019

397

נוער וצעירים  -המשך

398

 .1הכשרה לעולם
העבודה
 .2שילוב נוער
במסגרות
בתקופת הקיץ

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

מוגנות קיץ

*תעסוקה אפקטיבית לנוער בתקופת
הקיץ
*מניעת שוטטות ,ונדליזם והתנהגויות
סיכוניות

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות
נוער
וצעירים

רבע 3

הוצאת צעירים
ממעגל מצוקה ועוני
והכשרה לעולם
העבודה

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

מרחב תעסוקתי
לצעירים וצעירות
+18

*הכשרה והתמדה בעולם העבודה
*ליווי הצעיר מרמת האבחון ,הכרת
זכויות ,הכרת צרכי הצעיר ,אימון אישי
עד להשמה בעולם העבודה.

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות
נוער
וצעירים

שנתי

סעיף:
1847100847
סכום:
עד סכום
של 100,000
שקלים

סיוע כלכלי לבני נוער
במצוקה

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

דמי כיס  +נסיעות
לנוער וצעירים במצב
כלכלי קשה

מתן האפשרות לבני נוער במצוקה
כלכלית לקנות צרכים בסיסיים כגון:
ביגוד ,הנעלה ,רב – קו ועוד...

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות
נוער
וצעירים

שנתי

סעיף:
1847100847
סכום:
15,000

בניית תכנית טיפולית
/כלכלית אישית ל 15בני
נוער

שיפור השירות
הטיפולי והמקצועי
של הצוות

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

רכישת ציוד מתכלה
וציוד חדש לטיפול
פרטני בנוער

העשרת הטכניקות הטיפוליות
והאמצעים לטיפול פרטני בנוער
וצעירים ובכך להתאים הטיפול לנער
ומניעת נשירתו.

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות
נוער
וצעירים

שנתי

סעיף:
1847100845

השתדרגות מקצועית של
הצוות ברמת הטיפול
הפרטני והקבוצתי .סיוע
ל 100בני נוער וצעירים

שיפור השירות
הטיפולי והמקצועי
של הצוות

אגף רווחה – צוות
נוער וצעירים

הדרכות והתמקצעות
הצוות
המטפל על ידי
רכישת סדנאות
מקצועיות

העשרת הטכניקות הטיפוליות
והאמצעים לטיפול פרטני בנוער
וצעירים ובכך להתאים הטיפול לנער
ומניעת נשירתו.

ליאורה
דיקשטיין –
ראש צוות
נוער
וצעירים

שנתי

סעיף:
1847100845
סכום:
10,000

השתדרגות מקצועית של
הצוות ברמת הטיפול
הפרטני והקבוצתי .סיוע
ל 100בני נוער וצעירים

סעיף:
1847100845

התשלום על פי
הועדות משרד
הרווחה

שילוב מייטבי של כ150 -
בני נוער בעבודה
במסגרות שונות בעיריית
רעננה ומחוצה לה

התשלום על פי
הועדות משרד
הרווחה

שילוב ושדרוג בעבודה
של כ –  14צעירים בשנה
והוצאתם ממעגל העוני.

סכום:
92,760

סכום:
6,000

חוק נוער
מטרה

תחום  /מחלקה

משימה

מענה הגנתי וטיפולי
מיטבי לקטינים
בסיכון כשיש צורך
במעורבות בסמכות
החוק ובהפעלתו
בהתאם להוראות
התע"ס על עבודת
חוק הנוער.

העובדות הסוציאליות
בתחום עבודת חוק
הנוער

)1מתן מענה טיפולי
בשיתוף עם משטרה
או ועדת פטור
בקטינים ומשפחות
לגביהן הוגש דווח על
חשד לפגיעה מצד
אחראי .
)2טיפול "לאור
החוק" ובחוק
בקטינים שטיפול זה
נדרש להגנתם

שילוב עוסיות חוק
נוער בצוותים
בהתאם למודל של
הרפורמה.

צוותי משפחה,
שיקום ונוער.

הטמעת נוהלי פניה
לצורך עירוב עו"ס
לחוק הנוער אצל
הצוותים החינוכיים
המפנים.

צוותי משפחה,
שיקום ונוער.

שילוב העובדות
בצוותים אליהן הן
משוייכות ובניית
מודל עבודה מיטבי
בקטינים
ובמשפחותיהם
באחריות ראש צוות
והדרכת רכזת.
יידוע גורמי החינוך
המפנים לגבי מתי יש
לפנות לעוס חוק נוער
והבטחת מלא
הפרטים הנדרשים.

יעד

אחריות

לו"ז

תקציב

תב"ר /
הערות

מדדי הצלחה

מתן מענה הגנתי  ,טיפולי וחוקי
למכלול הקטינים שטיפול זה נדרש
עבורם

ראשי צוותים
ורכזת חוק
הנוער.

מהלך
השנה.

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

)1בדיקה שוטפת של עבודת
העובדות בתחום
 )2רישום מלא ושוטף
בתיקים
)3רישום שוטף בטבלת
מטופלים .בקרה שבועית של
רכזת חוק הנוער.

)1עבודת עוסיות לחוק הנוער במסגרת
הצוותים ובאחריות מנהלתית של ראש
צוות
)2תיאום העבודה בין ראש צוות לרכזת
חוק נוער.

ראשי צוותים
ורכזת חוק
נוער.

רבעון 1

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

בדיקה עם ראשי צוותים
והעובדות.

 (1הפצת נוהל פניה וטופס הפניה אצל
ציוותי החינוך.
 100% (2של הפניות השוטפות (למעט
מצבי חירום) לחוק הנוער באמצעות
טופס הפניה ולפי הנוהלים.

רכזת חוק
נוער

רבעון 2

שכר עו"ס
המחלקה
מהווה חלק
מנתוני השכר
הכללי

בדיקת ההפניות.
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