תכנית חומש
יעדים לביצוע בשנת 2022

מנכל"ית
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

שיפור אמינות אספקת
החשמל ליישובים

יעדים למימוש ב 2022

עלות תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

• סיום הכנת מתווה תקיפה
ע"י משרד עורכי הדין
הנבחר
• התחלת באז תקשורתי
סביב המצב ברמת הנגב
שנתי שוטף
• בניית תכנית חדשנית
לשיפור אספקת החשמל
מבוססת מערכות אגירה
וניהול עצמאי וחכם
(מיקרוגריד)

קידום תביעה מול חח"י במטרה
לקדם מהלכים רפורמים ביישובי ₪ 40,000
המועצה

תשתיות
תשתית אינטרנט מהירה
לכלל תושבי המועצה

קידום התקנת סיב אופטי "עד
הבית" בכלל יישוב המועצה

משימות

סטאטוס

₪ 70,000

• *יציאה לקו"ק ובחירת
חברה זוכה להתקנת
הסיביים
• בניית מתווה התקשרות של
היישובים עם החברה
רבעון ראשון-שני
הכוללת ליווי מועצתי
בלבד.
• קבלת מימון ממשרד
התקשורת לאזור פתחת
ניצנה

התייעלות ארגונית

חיזוק החוסן הכלכלי של
עצמאות כלכלית
היישובים

קידום פרויקטים לטובת
חסכון/התייעלות כלכלית

תב"רים-תלוי פרויקט

• קידום מתווה השקעות
בישובים בהם לא בוצע,

רבעון ראשון-שני

מנכל"ית
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

צמצום עלויות מערך
האשפה

יעדים למימוש ב
2022

פתיחת אס"פ אשלים

עלות תקציבית

 4.5מיליון  ₪משוער

מקור  /סעיף
תקציבי

תב"ר

• ווידוא תפעול שוטף ותקין
של האתר
• וידוא הכנסה מהקבלן
שוטף שנתי
המפעיל
• קבלת החלטה לגבי המשך
קידום התב"ע
•
•

עצמאות כלכלית
טיפול בפסולת צמחית
חקלאית

הקמת פיילוט למתקן
גזיפיקציה

 2מיליון JNF -הולנד ומשרד האנרגיה

•
•

הפעלה מיטבית של
המוקד והאפליקציה
תוך מתן מענה מיטבי
יותר לתושב

שירות לציבור

הטמעת כלים טכנולוגים
יעול ארגוני ,שיפור השירות
ושיפור הנגישות והשקיפות
לתושבים

הפעלת מערכת שועל
לעבודה בזמן חירום
ושגרת חירום

משימות

קבלת היתרים לתפעול
ביצוע בחינה מחקרית של
הפרויקט בליווי המו"פ
למשך שנה
שוטף שנתי
קבלת החלטה על יעילות
הפרויקט בפתחת ניצנה
בחינת התחברות הפרויקט
לרשת החשמל

• הטמעת המוקד החדש
• איסוף נתונים לטובת בניית
תהליכי עבודה
176100780
• בניית תיק תושב

30,000 ₪

ללא עלות

סטאטוס

• סנכרון השכבות
הרלוונטיות ב GIS
למערכת בדגש על
אוכלוסיות חלשות
• ניהול המידע במערכת
השועל
• בחינת העבודה השוטפת
מול המערכת בסנכרון עם
המוקד

מבוצע

רבעון שני

מנכל"ית
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

יעדים למימוש ב 2022

הפעלת תיק תושב וכן
התייעלותו עבודה פנים
ארגונית מתוך המידע
שנאסף מהשטח

שירות לציבור

הטמעת כלים
טכנולוגים יעול ארגוני,
שיפור השירות ושיפור
הנגישות והשקיפות
שיפור התשתית
לתושבים
הטכנולוגית במועצה מעבר
לטכנולוגיה מוטת עתיד

ניהול פנים

• הגדלת העצמאות של
המועצה בניהול נושא
הסדרת ניהול מערכות
המדיה ומערכות המידע
המידע ,אבטחה
• קידום עבודה חדשנית
וחדשנות
מבוססת טכנולוגיה

יחסי ישובים מועצה

• עבודה מותאמת תכניות
עבודה
עבודה סדורה ומתוכננת
• אישור תב"רים
של הישובים מול
בהתאמה לבקשות
המועצה
הישובים בתכניות
הפיתוח שאושרו

עלות תקציבית

מקור  /סעיף תקציבי

משימות
• בניית תיק תושב
מקושר למערכות
המועצה
• ווידוא פתרונות
קונקרטיים לבעיות
שצפו מהשטח

ללא עלות

300,000 ₪

193800751

* החלפת השרת הנוכחי
בשרת חדש

* הסדרת נוהל אבטחת
מידע ברשות

ללא תקציב

רבעון לביצוע

שוטף שנתי

רבעון ראשון

רבעון ראשון

• עדכון תכניות עבודה
יישוביות לשנת 2022
• פתרון חסמים פנים רבעון ראשון
יישובים הקיימים
בתכנית העבודה

מנכל"ית
מטרת על  /יעד חומש

צמיחה דמוגרפית

עצמאות כלכלית

מטרה

• ליווי והקמה של
יעדי הצמיחה
הדמוגרפית תחת
קידום צמיחה דמוגרפית
מחלקת צעירים
על כל היבטיה ביישובי
• מינוף והכפלה של
המועצה
פרויקט בית ראשון
במולדת לטובת
צמיחה דמוגרפית
מציאת מקורות
תעסוקה רלוונטיים
לקידום צמיחה
דמוגרפית בפתחת
ניצנה

יצירת מקורות הכנסה
לישובים הקהילתיים

שירות לציבור

יעדים למימוש ב 2022

קידום תוצרי ההאקתון
לפעולות ממשיות

• קידום מתווה ה 7
דונם לתעסוקה
ומסחר בישובים
קהילתיים

• * קידום מרפאת
כללית סמייל במבנה
קידום שירותי מרפאה
המרפאה החדש
חדשים לתושבי המועצה
• קידום מוקד חירום
במרפאה החדשה

עלות תקציבית

₪ 100,000

לא ידוע עדין

לא ידוע עדין

מימון חיצוני

מקור  /סעיף
תקציבי

• -₪ 30,000
תוספתי

משימות

רבעון לביצוע

• ליווי מחלקת צעירים
בבניית תכנית עבודה לנושא
הצמיחה הדמוגרפית
שוטף שנתי
• חיבור בית ראשון במולדת
למחלקת צעירים

• קבלת החלטה על נתיבי
פעולה מתוך תוצרי
ההאקתון שהוצגו

רבעון ראשון

• * בחינת מתווה ה  7דונם של
יהודה ושומרון
• בחינת שטחים פוטנציאלים
שוטף שנתי
בישובים הרלוונטיים
• בניית מתווה באמצעות
החכ"ל לקידום הפרויקטים
הללו בישובים
• * יציאה למכרז להפעלת
מוקד חירום תוך קבלת
מימון חלקי של קופ"ח
כללית
רבעון ראשון
• סגירת מתווה מול כללית
להוספת מערך שירותים
לילדים ומבוגרים של כללית
סמיייל

מנכל"ית
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

שירות לציבור

שיפור השירות הניתן
לתושבי המועצה בתחום
התחבורה

עצמאות כלכלית

הפיכת מטווח
המועצה לפרויקט
מייצר הכנסות

יעדים למימוש ב 2022

• קידום תחבורה
ציבורית עצמאית
התומכת בתחבורה
הציבורית הקיימת
היום

*יציאה למכרז חברה
מפעילה

עלות תקציבית

משימות

מקור  /סעיף תקציבי
•
•

בבנייה
•

בבנייה

•

רבעון לביצוע

סיום מיפוי מצב קיים
יציאה לסקר תושבים
• בניית תקציבית
ותפעולית של מערך שוטף שנתי
תומך מטרופולין
קבלת אישורים משרד
התחבורה
• מיפוי מצב קיים
• למידה של נושא
המטווחים בארץ בכלל
ובדרום בפרט
שנתי שוטף
יציאה למכרז לחברה
שתפעיל את המטווח
במתווה "אס"פ
אשלים"

אגף הנדסה
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

יעדים למימוש ב  2021עלות תקציבית מקור  /סעיף תקציבי

משימות

סטאטוס

סיכום עם רשות
מקרקעי ישראל
סיכום עם לשכת התכנון
המחוזי
קידום תב"ע שתאפשר
תיירות חקלאית  -קידום
מיזמים בעלי אופי
תכניות ומיזמים לא
תיירותי בשטחים
חקלאיים בסביבה ובשטחים
חקלאיים מחוץ לישובים
החקלאיים
₪ 2,500,000

גיוס ממקורות חוץ /
הקצאה מהמועצה

עצמאות כלכלית
קידום גן לאומי ניצנה
ושבטה יחד עם רט"ג
במסגרת המוצר הדרומי
הסדרת תא הטמנה באס"פ
אשלים
תוספת הכנסה למועצה
במסגרת מכירת שירותי
ניהול פרויקטים

ממתין לדיון עם דלית ו/או דיון
שינוי תמ"מ
לקידום במחוזית
רעיונית כבר קיים ,מחכה
גיבוש פרוגרמה וצוות
לקידום הכוללנית ולסימבולים
תכנון
בתממ
תחילת תכנון תב"ע
נסיון גיוס ממשרד
התיירות  /רמ"י

שיתוף פעולה מול רט"ג
לקידום התב"ע

אין צורך בתקציב נוסף

מעקב אחרי קידום
התוכנית של ג"ל ניצנה
ושבטה בהובלת רט"ג

מכרז הסדרה לתא

4,000,000

התחלת עבודות עפר

מימוש גביה של תקורות
אפשריות ממשרדי
ממשלה בפרויקטים
בניהול פנימי.

ללא עלות

בדיון מול הועדה המחוזית

היתר בנייה וצו תחילת עבודה

גיוס אחוזים קטנים
נמצא כלא רלוונטי – בוטל מעבר
לניהול כללי של
לפרויקטים בודדים.
הפרויקטים בהיקף של
 100-150אלף  ₪בשנה.

אגף הנדסה
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

יעדים למימוש ב 2022

עלות תקציבית מקור  /סעיף תקציבי

משימות

סטאטוס

אשלים  -תכנון כניסה נפרדת לשטחי מסחר
ותיירות

אין צורך בתקציב נוסף

בדיקת המחוזית

ממתין לבדיקת לשכת
התכנון עדיפות מס' 8

באר מילכה – תב"ע בסמכות מקומית
למגרש כדורסל – קירוי סולארי

 ₪ 40,000מתקציב הפרויקט

הפקדה

פירסום להפקדה בימים
אלה

קידום התב"ע

נבחר צוות תכנון ,נמצא
בתחילת עבודה.

הפקדת התוכנית

דיון בולקחשפ 13.9

באר מילכה -הכנסת פל"ח לנחלות כחלק
מתב"ע חדשה לישוב

עצמאות כלכלית

כמהין  -הוספת שטחי תיירות בתב"ע +
שטחי תעסוקה

חיזוק העצמאות
הכלכלית של
הישובים
קדש ברנע -להוביל שימושים נוספים לתב"ע
של מבני עזר
עזוז -תכנון תב"ע למגרשים המשולבים
בתיירות ובמסחר
מדרשת בן גוריון  -תוכנית בינוי  /תב"ע
למרכז הישוב
מרחבעם  -הכללת מגרשים למסחר
ואטרקציה תיירותית

אין צורך בתקציב נוסף

₪

500,000

מועצה  /רמ"י

תכנון חלופה נבחרת

לא התחיל.

תיקון לפי הערות הלשכה.
התקבל מכתב לפני
הפקדת התוכנית
אין צורך בתקציב נוסף
כשבועיים.
תוכנית מתקדמת .חלופות
הוצגו לישוב להתייחסות.
תקציב ממשרד השיכון /
תכנון חלופה נבחרת
פגישות נוספות
רמ"י
באוקטובר.
2,000,000 ₪
אין צורך בתקציב נוסף

הפקדה

ממתין לבדיקת לשכת
התכנון עדיפות מס' 9

אגף הנדסה
מטרת על  /יעד חומש

עצמאות כלכלית

מטרה

יעדים למימוש ב 2022

טללים  -הכללת איזור
למסחר ותיירות בתב"ע
הישוב
חיזוק העצמאות הכלכלית
טללים – שינוי בסמכות
של הישובים
מקומית לפאב 40
שיזף  -הכנת תב"ע מפורטת
עם שטחי מסחר ותעסוקה

הגדרת חוקי עזר לפיתוח

אישור החוקים

הקמת ישובים חדשים
במועצה  -ניצנית

השלמת נספחים לניצנית

הסדרה חוקית של מגורי
העובדים הזרים בשטחים
החקלאיים

אין צורך בתקציב נוסף

פירסום להפקדה

מפורסם בימים אלה

סיום חישובים כלכליים
והעברת החוקים לאישור
משרד הפנים

₪ 1,000,000
 50,000לשנה 3 X
שנים

צוות תכנון
פרוייקטור

מקודם באחריות אהוד
קידום וליווי מסמך מדיניות
יוסטמן ,יובא לדיון
לש מינהל התכנון ומרכז
בחודשים הקרובים
המועצות האזוריות
בולנת"ע
לא הוגש עדיין.
גיוס תקציבים ממשרד
החקלאות  /רמ"י
בחירת אדריכל נוף מלווה

גיבוש חוברת פרטים
והנחיות למתכננים במועצה

בבדיקת השטחים
הכלולים בחוקים

הפקדה בפועל – ממתין
להחלטת ממשלה
השלמת תיאומים
אין צורך בתקציב נוסף

תב"ע למגורים לעובדים
זרים

הפקדה  -הגשה להפקדה

ממתין לבדיקת לשכת
התכנון

הפקדה – הגשה להפקדה

השלמת תיאומים לתוכנית

תשתיות וביטחון
גיבוש שפה חזותית
למועצה וניסוח חוברת
פרטים לפיתוח מאפיין
של ישובי המועצה

עלות תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

סטאטוס

ליווי אדריכל נוף להצעת פרטים
וייעוץ

ניסוח פרקים מרכזיים
פיתוח הפרטים וטיוטא
מוצעת

קיימות הצעות מחיר
ניתן להתקדם לאחר
החלטה על תקציב

אגף הנדסה
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

יעדים למימוש ב 2022

תשתיות וביטחון

הפצת הנחיות בניה
מועצתיות להענקת
צביון שכונתי  /ישובי

סיום הנחיות מרחביות

התיישבות וצמיחה
דמוגרפית

המועצה תהיה בכל זמן
נתון עם יכולת תכנונית
לכל ישוב לקליטה של 5
שנים קדימה

אגני התיישבות

גיבוש תכנית לעתיד
למועצה הכוללת את
השטחים הפתוחים,
שטחי מסחר ,תיירות,
חקלאות ותעשייה.

שירות לציבור

הנגשת מבני מועצה לפי
תקנות הנגישות

מקור  /סעיף
תקציבי

עלות תקציבית

מושבי פתחת ניצנה

משימות

ניסוח הנחיות מרחביות

שיזף

אין צורך בתקציב נוסף

הכנת מסמך יישום לכוללנית

הנגשת אנדרטה בביר עסלוג'

₪ 50,000

הנגשת אנדרטה חטיבה 8

₪ 50,000

הנגשת מבני המועצה

₪ 75,000

בוצע במרבית הישובים.
ממתין לבאר מילכה וקדש
ממתין לאישור התב"ע

מימוש תכניות בהתאם
לטבלת התכנון :קליטה
מול תב"עות – פירוט
בגאנט הרצ"ב

רצ"ב גאנט

ניסוח מסמך יישום +

קבלת תקציב לנחל ניצנה

צומת קציעות – מרכז
תעסוקה

שינויי תמ"מ למתן אפשרות
מימוש לפרויקטים שונים

סטאטוס

דיון במחוזית באוקטובר-
נובמבר

קיים סקר נגישות ,יש לתרגם
לכתב כמויות לביצוע והצעת
מועצה  /משרד
הסדרת חניה  +מדרכה
מחיר מקבלן .הגשה למשרד
הביטחון
הבטחון
קיים סקר נגישות ,יש לתרגם
לכתב כמויות לביצוע והצעת
מועצה  /משרד
הסדרת חניה  +מדרכה
מחיר מקבלן .הגשה למשרד
הביטחון
הבטחון
מועצה – מתוקצב הנגשת פיתוח במשרדי הוספת פס מוביל ,קבלת
הצעות מחיר לביצוע
המועצה
₪ 250,000

מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

עלות
יעדים למימוש ב 2022
הנדסה
אגףתקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

הכשרת עובדים
במועצה לעבודה על
המערכת GIS
(הנדסה)
התאמת המערכת
לתיקון החוק החדש

מערכת ניהול נכסי
המועצה

שירות לציבור

הכנת מפרט רשותי לרישוי
עסקים
הכנת סקר נכסים ומיפוי
נכסי המועצה הקיימים
והפוטנציאלים

משימות

סטאטוס

אין צורך בתקציב נוסף

העברת השתלמויות בפורום
מנהלים

יוזמנו יחד עם כל העובדים

אין צורך בתקציב נוסף

ארגון לומד בנושא GIS

תואם מול ורד בדצמבר

 - ₪ 60,000מועצה

 - ₪ 25,000מועצה

נוהל הצעות מחיר

הגדרת תקציב והזמנת הסקר

נחוץ מבחינת תקנות רישוי
עסקים

קיימת הצעת מחיר ,קיימת
פלטפורמה בבר טכנולוגיות

הסדרת היתרי בניה
•
למבנים ללא היתר
במועצה
הכנת תוכנית עבודה
• השתלמות ממונה
לבטיחות ואחזקה
בטיחות
• בניית תוכנית עבודה
לאחזקת שבר  /שוטפת

בבדיקה
₪ 16,500

בתי עלמין -תכנון
והחלטות

קביעת החלטות לגבי
אשלים ,מדרשה ,מרחבעם,
טללים שיזף ומשאבי שדה

₪ 250,000

הוצאות תכנון
לבית עלמין
משאבי שדה,
למדרשה
ולאשלים

תכנון חלקות נוספות בבתי
העלמין לצרכי הישובים

הנגשת מידע דמוגרפי
ותכנוני למנגנוני
המועצה ולציבור

חיבור עבודת המועצה
והישובים ל GIS

אין צורך
בתקציב

דורש עבודה עם
מחלקות אחרות
במועצה

יצירת טבלאות מעודכנות לכל
ישוב שתואמת שכבה של GIS

עבודה מתקדמת מול
הקיבוצים ומול מי רמת הנגב

התאמת טכנולוגיה
לועדת תימרור

הקמת שכבת סקר תמרורים

₪ 70,000

מועצה

הזמנת סקר מספק ויצירת שכבה
כולל  GOOGLE STREETלכל
ישובי המועצה בקנ"מ

קיימת הצעת מחיר ,נחוץ
תקציב

מועצה

מיפוי הצרכים להשלמת היתרי
הבניה
מיפוי הצרכים הנדרשים מתוקף
היתר הבניה לתעודת הגמר
הרשמת דוד כהן להשתלמות
מיפוי אחזקה בשנים קודמות
ובניית תקציב ותוכנית עבודה
תכנון בקדש ובאשלים מקודם
לתכנון מפורט .תכנון במדרשה
קיים ממתין לביצוע
מקודם גם תכנון במשאבי
שדה -חלופה ראשונית תוצג
אחרי החגים לישוב.

אגף הנדסה
מטרת על  /יעד
חומש

שירות לציבור

נראות

חינוך

מטרה

יעדים למימוש ב 2022

תכנון שביל אופניים
ממשאבי שדה וטללים
למועצה
שיפור ניידות ונגישות
המועצה לתושבים
התקנת רמזור על ידי
החכ"ל בצומת הכניסה
למועצה
גיבוש שפה אדריכלית
הכנת תיק עיצוב רשותי
משותפת
עיצוב כיכרות הכניסה קול קורא לאומנים
במועצה
למועצה
הגדלת בית ספר נגב תוכנית בינוי והכנת חומר
למכרז
סיני

קידום סטטוטורי

קידום תב"ע לישוב חדש
משימות לאומיות של הקמת ישוב בדואי
בעבדה

בהר הנגב

עלות
תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

320,000

חדש

הגדרת תב"ר במליאה של
נובמבר +הזמנה ממתכננים

סטאטוס

מתוך תב"ר
קיים

₪ 200,000

חדש

100,000

תב"ר קיים
לפיתוח אזורי

₪ 300,000

חדש

הזמנת עבודה מאדריכלי נוף

קיימת הצעת מחיר
מאדריכל נוף

תכנון חלופת שלד נבחרת

1קודם

תכנון חלופה למרכז שירותים

1קודם

קידום תוכנית שלד לדיון
במקומית
קידום תוכנית מרכז שירותים
לדיון במקומית
דיון במקומית

ישיבה מול יאיר מעיין בתארי
ך4.10

נראות בטחון ובטיחות

פרט וקהילה

תכנון פארק ניצנה
פיתוח נופי באשלים
תכנון בטיחות בדרכים בישובים
שיפוץ דרכים מרחבעם
סובת אוטובוסים במרחבעם
הסדרי תנועה במרחבעם
כביש כמהין קדש
תכנון צמתים במדרשה
הכנות למיני פיץ' בטללים
מבנה יחידת חילוץ במדרשה
טיילת מצוק הצינים במדרשה
טיילת בן גוריון -מדרשת בן גוריון
שצ"פ במרחבעם
תכנון סובת אוטובוסים במשאבי שדה
שיפוץ מצפור הקומנדו הצרפתי
עבודות עפר במרכז הישוב במרחבעם

•
•
•
•
•
•
•
•
•

אשלים -פיתוח מגרשי ספורט
אשלים – שיפוץ בריכת שחיה
באר מילכה -מבנה נוער
מדרשת בן גוריון – מתחם כיתות לנוער
הקמת מתחם חוגים במחנה רמון
מקווה נשים במרחבעם ובניצנה
הקמת המרפאה האזורית
תכנון הרחבת המתנ"ס
מבנים קהילתיים – קדש ברנע ,באר מילכה,
אשלים
ממ"מ לגיל השלישי – קדש ברנע ,רביבים •
הסדרת בתי העלמין – אשלים ,קדש ברנע• ,
מדרשת בן גוריון ,משאבי שדה
אשלים -כביש גישה לבית העלמין •

צמיחה דמוגרפית
שכונות בבניה 2022
שדה בוקר 10 -יח"ד (מתוך )30
באר מילכה 6 -יח"ד (מתוך )19
מדרשה -נווה בוקר ג' –  30יח"ד
רתמים –  14יח"ד (מתוך )16
מרחבעם 12 -יח"ד (מתוך )21
טללים –  10יח"ד (מתוך )44
קדש ברנע 4 -יח"ד (מתוך )13
סה"כ –  86יח"ד

ביצוע תשתיות 2022
משאבי שדה –  59יח"ד
רתמים –  69יח"ד
סה"כ  128יח"ד
תכנון  – 2022ביצוע 2023
שיזף  80יח"ד
קדש ברנע  17יח"ד
כמהין  36יח"ד
ניצנה  68יח"ד
רביבים  12יח"ד
סה"כ –  213יח"ד

חינוך

עצמאות כלכלית

גיל רך:
גן ילדים דו כיתתי במרחבעם
גן ילדים חד כיתתי ברתמים

תכנון תשתיות לחוות בודדים פנויות – לצורך
הוצאת מכרז
תא הטמנה באס"פ אשלים •
קירוי סולארי למגרשי ספורט וחניה •
פיתוח המרכז האזורי •
תשתיות לאזור תעסוקה בקדש ברנע •
טיילת ניצנה •
תכנון תשתיות למגרש בצומת קציעות •

תשתיות:
הוספת מפרצי הורדה במרכז האזורי
שיפור כביש טללים משאבי שדה
שיפוץ גן משחקים נגב סיני
סובת אוטובוסים במרחבעם
בתי ספר:
השלמת רחבת הכינוס (אמפי) תיכון:
הצללה ברחבת הכינוס
אולם ספורט במרכז האזורי
ביצוע ממ"מ בי"ס משאבים :
הגדלת חדר המורים
תכנון חצרות בית הספר
מגרש קט רגל בי"ס צין:
בי"ס נגב סיני :תכנון ל 24כיתות.

משימה לאומית
כיתות לתלמידים בדואים
כיתות לתלמידים חרדים

שירות לתושב
עמדות הטענה במועצה לרכבים חשמליים

•

אגף קהילה וחינוך
מטרת על  /יעד
חומש

מערכת חינוך
חדשנית ואיכותית

מטרה

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

המשך הטמעה ופיתוח של תכנית
תלמידים מובילים למידה
בבתיה"ס היסודיים

הטמעת התכנית בכל בתיה"ס
היסודיים
קיום תהליך הערכה לתכנית
הנגשת התכנית להורים ולשותפים
נוספים

 30,000ש"ח

הרחבת תפיסת התכנית לגנים
ולתיכון

תכנית רג'יו אמיליה בגנים
שילוב פרוייקטים בתיכון

 10,000ש"ח

חיבור אקדמיה ותיכון

בניית תפיסה הוליסטית ,מציאת
המודל הנכון לרמת הנגב

יוזמות חינוכיות

לפחות  10יוזמות חינוכיות חדשות
בבתיה"ס ובגנים

שיפור איכות מערכת החינוך

קיום תכניות עבודה בית ספריות
בעקבות תהליכי מיפוי סדורים
ושגרות עבודה קבועות

 50,000ש"ח

בי"ס מנגן ,חקר מדעים ,רובוטיקה,
חשיבה יצירתית -מתמטית-טכנולוגית,
תכנית בן גוריון ,הרחבת פעילות
המשך הפעלת תכניות חינוכיות
 270,000ש"ח
טכנולוגית בתיכון ,חינוך סביבתי
שותפות עם המגזר הבדווי ,שותפות עם
גננות קולורדו

חינוך הוליסטי
ומכיל

מקור  /סעיף
תקציבי

קיום מפגשים שוטפים למובילות
הבית ספריות ולמנהלי בתיה"ס
תקציב
בניית כלים תומכים
חינוך+משרד
בניית מערך הפצה ושיתוף של
החינוך
התכנית
שבוע פתוח בחינוך
הכשרת גננות
שילוב נציגי התיכון בהכשרה
תקציב הגיל הרך
הישובית
המשך קיום פגישות למידה,
מציאת השותפים המתאימים
ובניית המודל
קיום תהליך הפצה ,הכשרה,
תקציב חינוך
בחירה וליווי
מעקב אחר מיפויים סדירים ובניית
תכניות עבודה מותאמות בבתי
הספר
וועדות מלוות בשיתוף הפיקוח
חשיבה משותפת עם בתיה"ס על
מקצועות שבמיקוד.
תקציב
מועצה+משרד
החינוך

בניית מערך ליווי ותמיכה לכלל
מערכות החינוך
מענים חברתיים-רגשיים במערכות
הפעלת תפיסת חוסן בכלל המערכת
החינוך
כניסה לתכנית הלאומית למניעת
אובדנות

מענים לחינוך מיוחד ברשות

הפעלת תכניות מרחב בבתי הספר.
בתשפ"ב -בצין ובמשאבים
בתשפ"ג -הרחבה גם לנגב סיני
בחינת הקמת בי"ס לחינוך מיוחד
ברשות

משימות

המשך הפעלת התכניות ,תוך
הערכה חצי שנתית של כל תכנית,
הרחבה במידת הצורך והענין

פורומים משותפים של העוסקים
בבנית חוסן רגשי וחברתי במערכות
החינוך
הכשרה ושיתוף במידע

תקציב משרד
החינוך

הפעלת התכנית לפי מתווה משרד
החינוך ,ליווי הערכה
קיום פורום רשותי
עבודה מול משרד החינוך ובית
אקשטיין

רבעון לביצוע

אגף קהילה וחינוך
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

יעד בשנת 2022

חיזוק אקוסיסטם חינוכי ברמת הנגב-
חינוך פורמלי-בלתי פורמלי-הורים-
קהילה

יצירת מענים משותפים בין
בעלי תפקידים שונים
המשך הפעלת תכניות
המשלבות קהילה

שותפויות ורצפים
בחינוך
חיזוק שותפויות בין תחומים שונים

חיזוק הקשר בין מחלקת נוער
ומחלקת חוגים והעשרה ,בניית
פרוייקטים משותפים
כיתת ותיקים
קהילה מתנדבת במערכת
החינוך

יצירת רצפים מיטביים בחינוך

עליה מיטבית מהגן לביה"ס
עליה מיטבית מהיסודיים
לתיכון

בנייה מחודשת של השפ"ח

שפ"ח מלא מבחינת איוש
התקנים

פיתוח מקצועי

התמקצעות בעלות המקצוע
בגיל הרך ובמסגרת החינוך
הבלתי פורמלי
שימור עובדות ועובדים
במערכות

מבנים מספקים ותקינים בכל מערכת
החינוך

הסדרת נושאי בינוי באופן
שיטתי וידוע מראש
מבנים וחצרות תקינים

תשתיות איכותיות
(פיזיות ואנושיות)

עלות תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

רבעון לביצוע

כל השנה
 10,000ש"ח

 5,000ש"ח

המשך מפגשי מעדכנים גירסא ,ובניית
פלטפורמות משותפות נוספות
תקציב
קיום ערבי שיח לתושבים
חינוך+מתנ"ס
קיום שולחן ראש המועצה לחינוך

תקציב
המתנ"ס

קורס מדצים לחוגים
חדר מוזיקה פתוח
כיתת ותיקים בתיכון
התנדבות ותיקים בגנים
מפגשי גננות-מורות
תכנית עליה לכתה א
מפגשי מורות יסודי-תיכון

 45,000ש"ח

 ₪ 130,000מעבר
החינוך

פניה יזומה לפסיכולוגים
תקציב שפ"ח
בניית מודל תמרוץ
+תוספתי
מציאת פתרון לנושא התחנה המוכרת
(בהתאם
להתמחות
למספר הפסיכ'
יישום תכנית מתמחים קליניים-
שנגייס)
חינוכיים
קורסים מקצועיים למטפלות ,סייעות
גני הילדים ובתיה"ס וקורס ניהול
תקציב הגיל
למנהלות הגיל הרך בישובים
הרך
פיתוח מעגלי מדריכים לפי גילאים
תקציב הנתנ"ס
בניית עתודה ניהולית בשיתוף המחוז
ואבני ראשה
בדיקת עצים בחצרות הגנים והמעונות.
בדיקת כשירות מתקני משחק בחצרות
הגנים והמעונות.
השלמת מתקני חצר חסרים ,במעונות
וגנים.
מעבר אגף החינוך למרפאה
התאמת בית גיל הזהב לפעילות
מבוגרים

ראשון
ראשון

שלישי
כל השנה
כל השנה

שני

ראשון

אגף קהילה וחינוך
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

•
התייעלות

יעול התפעול וחסכון כספי

מיצוי הכנסות משרד החינוך בהסעות

בניית פעילות מותאמת לתמונת
המצב הקהילתית ברמת הנגב
יצירת שפה משותפת

מיפוי והבנה מעמיקה של תחום הקהילתיות
יחד עם כל השותפים

•

חיזוק קהילתיות ברמת הנגב

יצירת מרחבי השתייכות
משמעותיים ומתן מענה למגוון
אוכלוסיות

הגשת מיפוי שלם למשרד החינוך,
מעקב אחר ההכנסות
בניית תכנית הסעות יעילה

העברת מדד הקהילתיות בכל הישובים
ובניית תכנית עבודה מותאמת לאחר
קבלת התוצאות

 15,000ש"ח

תקציב המתנ"ס

המשך תהליך מנהיגות השתתפותית
חיזוק ועדות חינוך ,קהילה ותרבות
חיזוק סדירויות משותפות

קהילה מארחת ברמת הנגב

קיום  3מפגשים בשנה

 15,000ש"ח

תקציב המתנ"ס

ביצוע משותף של יזמי התכנית ורכזי
תרבות בישובים

הנגשת אמנות ייחודית ברמת
הנגב

קהילות אמנים פעילות וצריכת תרבות על ידי
התושבים

תרומה ,תקציב מ .גלריה במרחב
קהילת אמנים פעילה
 100,000ש"ח התרבות ,ק"ק
הפעלה מחודשת וחיזוק הספריות
מפעל הפיס

יצירת מרחבי השתייכות לבני
נוער מגוונים ,הרחבת
האפשרויות לבני נוער

פתיחת  4תחומי ענין חדשים
איתור והשתתפות של לפחות  20בני נוער
חדשים

מניעת התנהגויות סיכוניות

המשך הפעלת תכניות לאורך השנה ובמיוחד
במהלך הקית

חיזוק הקשר עם בעלי תפקידים עבודה משותפת על פרוייקטים באחריות
משותפת
בישובים

העמקה מקצועית

אולפני מחול ומוזיקה מהווים בית מקצועי
בתחומם
קיים חיבור משמעותי בין תחומי המתנ"ס
וביה"ס
שיפור איכות ההדרכה בתנועת הנוער

פתיחת קבוצות נגינה ,ספורט ,יזמות
 ,₪ 15,000בנוסף תכנית של החברה איתור ילדים שאינם משתתפים ויצירת
למתנסים+תכנית תחומי ענין יחודיים
להכנסות
של משרד הרווחה הוספת תחומי חוגים חדשים
תוספתיות
פתיחת חוג רובוטיקה לילדי א-ג

 40,000ש"ח

הפעלת תכניות מניעה בשיתוף בתי הספר
תקציב
וההורים
המת"ס+להבה+ב
מגרשים מוארים
טחון קהילתי
תעסוקיץ ,קורסים

קולות קוראים

המשך פיתוח מקצועי של תחומים אלו
בחינת אפשרויות לקיום מגמות או עבודות
גמר בתחומי מחול ומוזיקה

תקציב התנועה

ליווי וסדירויות למדריכים בתנועה

רבעון לביצוע

אגף קהילה וחינוך
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

הגברת תחושת
משמעות וחוסן

עידוד לאקטיביזם של בני נוער

לפחות שלושה פרוייקטים שנתיים של
תרומה לקהילה בכל ישוב
הפקה של  6פרוייקטים מועצתיים פי
תחומי ענין של בני הנוער
הרחבת מעגל מד"צים ופעילים בתנועת
הנוער

 85,000ש"ח

פעילות פנאי איכותית

לפחות  100ותיקים משתתפים בפעילות

 134,350ש"ח

הגברת תחושת
שייכות,
ליווי ותיקים באופן פרטני וקבוצתי
משמעות
ותעסוקה לבני
הגיל השלישי
ותיקים מעורבים ומובילים את
קהילתם
יצירת רשת חברתית ומתן מענה
לפנאי איכותי

לפחות  30בתי אב

 67,000ש"ח

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

תקציב המתנ"ס

הפעלת תכנית שבילים בתיכון
תקציב המתנ"ס +ק"ק
מערך חוגים לבני הגיל השלישי
רווחה
פעילות תרבות -ששי תרבותי
בנייה מחודשת של תכנית קור"ן,
כך שתתן מענה דיגיטלי
תקציב המתנ"ס +
איתור צרכים ספציפיים ובנית
תקציבי רווחה
מענים נדרשים

לפחות  2ועדות פעילות

13,500

תקציב המתנ"ס

ועדת גיל שלישי צעיר
ועדת שבילים

מפת פעילות מגוונת ,פעילות אחת
לשבוע ,בהשתתפות של לפחות 200
מצעירי המועצה

₪ 175,500
₪ 120,000

תקציב
המתנ"ס+עצמיות

הסדרת פאב 40
טורנירים והזדמנויות למפגשים

ביסוס גרעין ההתישבות בניצנה וברחבי
קידום התיישבות צעירה ופיתוח
המועצה
תחום התעסוקה

 68,000ש"ח

הגברת תחושת
שייכות ,יצירה
וחיזוק זהות
לצעירי המועצה
עידוד יזמות ,מעורבות ואקטיביזם

לפחות  4פרוייקטים חדשים בשנה

 35,500ש"ח

תמיכה בגילאי "דור צעיר"

תמיכה ושמירה על קשר עם מתגייסים,
חיילים ,ש"ש ,ומשוחררים

 46,000ש"ח

ליווי גרעין ההתיישבות בניצנה
הנגשת אפשרויות מגורים
לצעירים
תקציב העמותה למען
חיזוק הכרות עם המועצה
התושב
בניית מודל לפיתוח תעסוקה
המשך תכנית דרך הנגב
תכנית מלגות
תכנית מקומי
פורום ביר הדאג'
תקציב
פורום בוגרי תכנית מלגות
המתנ"ס+תמיכות
חיזוק הנהגה מקומית צעירה
בישובים
ארועים וכנסים
תמיכה פרטנית ופיתוח תכניות
תקציב המתנ"ס
מותאמות

רבעון לביצוע

אגף שפ"ה וסביבה
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

ניהול עצמי מערך האשפה

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

רבעון לביצוע

הכשרת  4מתנדבים תושבי מועצה
לתגבור מערך האשפה

40,000 ₪

קבלני פינוי
אשפה

הוצאת  4מתנדבים לקורס בתנאי מלגה.

1+2

קליטת אתר אשלים לניהול האגף

ללא

1

שינוי מערך פינוי האשפה לאור פתיחת
אתר אשלים

בשוטף
כתיבת תוכנית המגדירה את אופי מערך
פינוי האשפה במועצה על היבטיו השונים

בניית תוכנית עבודה רב שנתית למערך
האשפה
טיפול בפסולת חקלאית  -פיילוט
גזיפיקציה

קליטה וליווי של
קול קורא מדען
מתקן הגזיפיקציה
ראשי משרד
לפיילוט במט"ש
החקלאות
קציעות

המשך :הכנה והטמעת חוק אשפה
עודפת בעסקים

שוטף ,צפי הכנסה כ
–  ₪ 600,000שנתי

הטמעה של ההסכם החדש ומעקב אחר
החיובים למשרד הבטחון

שוטף

עצמאות כלכלית
אשפה – מעבר מסעיף
הוצאה לסעיף הכנסה

התייעלות אנרגטית

השלמת החלפת תאורת חוץ לתאורת לד
צפי חסכון של כ –
בכלל הישובים.
 70%בעלויות תאורה בישובים
המשתתפים.
מימוש מכרזים לבניית מערכות
סולאריות במימון מועצה או BOT
בכלל אתרי וישובי המועצה

שוטף

2

שנתי

 .1אישור החוק במליאה
 .2אישור החוק משרד הפנים
 .3הכנת מערך הסברה להטמעת החוק
 .1הסדרת אופן חיוב
 .2ליווי הצבא ביעול מערך האשפה והמחזור

הוצאה לפועל של מכרז הכולל את הישובים
תב"ר התייעלות והאתרים של בוצעה בהם עדיין החלפה:
אנרגטית
באר מלכה ,ניצנה ,שדה בוקר ,והשלמות
בישובים ובאתרים נוספים
תב"ר יעודיים
או במימון
BOT

1+2

שנתי

1+2

שנתי

אגף שפ"ה וסביבה
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

מקסום פוטנציאל האתר
וצמצום המפגעים בתוכו

הסדרת בור הפסולת בקדש

טרם גובשה

המשך הפעלת תוכנית חקלאות
תומכת סביבה

₪ 300,000

חקלאות תומכת סביבה :המשך
הטמעת תוכנה לאיתור מזיקים –
במידה
אגריטסק.
והפיילוט מצליח לגייס תקציבים
להרחבת המשתמשים

שוטף

העמקת שיתוף הפעולה עם חקלאים,
המו"פ נציגי תושבים וכל בעלי העניין
במאמצים לצמצום מפגע הזבובים
במהלך עונת הגידולים

₪ 100,000

שירות לציבור

קליטת התוכנה החדשה למוקד
המועצתי

ללא עלות

חיזוק וקידום פרויקטים
סביבתיים בישובים

העמקת הקשר של הפרוייקט עם
הקהל בישובים השונים

₪ 150,000

חקלאות פתחת ניצנה

שיפור השירות
לתושב

העלאת רמת הניקיון בישובים

₪ 80,000

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

 .1קביעת תוכנית אדריכלית ישימה
 .2גיבוש תקציב
לפעילות הבור
ואיתור מקורות התקציב
איתור מקורות תקציב להמשך ניקוי
מתוך קולות קוראים שטחים חקלאים מפסולת ישנה
– משרד החקלאות שמירת קשר עם משרד החקלאות עד
לאישור תקציבי מדינה
ואחרים
 .1ליווי צוות המו"פ וחברת התוכנה
מו"פ רמת נגב  /ועדה  .2יצירת מעקב ומערך תמיכה
לחלקאים המשתתפים בפיילוט
חקלאית

תקציב האגף
והיישובים

 .1הכנת תוכנית עבודה סדורה
לניטור ופיקוח בשיתוף הישובים
 .2במשך פעולות הדברה במהלך
העונה
 .1צמצום זמן התגובה בתוכנה
.2
ובשטח.
הטמעת תרבות של שירות  -שיפור
התקשורת עם התושבים באמצעות
התוכנה
 .3שיפור מדדים

 .1הוצאת קול קורא חדש לחושבים
עושים עם נושאים חדשים לפיתוח
כיל -העמותה למען
.2
בקהילות השונות.
התושב
העמקת הפעילות בפרוייקטים
שבוצעו תוך שמירה על הקיים
ניקיון כבישים

רבעון
לביצוע

1

שנתי

1

שני ושלישי

1

1+2

שנתי

אגף שפ"ה וסביבה
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

וטרינריה

שירות לתושב

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

טיפול בכלבים משוטטים בישובים

₪ 8,000

 .1יציאה של וטרנרית רשותית
לקורס חוק צער בעלי חיים.
 .2עובדה שוטפת עם הישובים
ושיתוף צער בעלי חיים

שנתי

טיפול בכלבת

שוטף

 .1קיום מרפאה באופן שוטף
 .2חיסונים בכל הישובים פעמיים
בשנה

שנתי

טיפול בכלבת

לא ידוע עדיין

השגת מימון להפעלת מערך לאיתור,
חיסון ועיקור כלבים בפזורה
הבדואית

במהלך
השנה

המשך הטמעת התייחסות לנושאי
האגף והיחידה הסביבתית בכלל
השלבים
מציאת פתרון לגזם מוניציפלי
ברחבי המועצה

שיפור ההפרדה בקרב
התושבים והישובים

יצירת פתרון לגזם המוניציפאלי
באתר אשלים
ניצול מיטבי של צי המשאיות של
המועצה לשיפור השירות בתחום
הפרדת הפסולת על זרמיה השונים
יצירת מתווים נוחים לתושבים
לאיסוף וטיפול בפסולת בניין

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

רבעון
לביצוע

קול קורא

המשך ליווי תוכנית והנחיות

שלישי

לא ידוע עדיין

ראשון

לא ידוע עדיין

1+2

ללא עלות

בניית מערך פינוי
יצירת הסכם מסגרת עם ספק למען
תושבי המועצה הבונים

3

אגף שפ"ה וסביבה
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

וטרינריה

שירות לתושב

יעד בשנת 2022

עלות תקציבית

טיפול בכלבים משוטטים בישובים

₪ 8,000

 .1יציאה של וטרנרית רשותית
לקורס חוק צער בעלי חיים.
 .2עובדה שוטפת עם הישובים
ושיתוף צער בעלי חיים

שנתי

טיפול בכלבת

שוטף

 .1קיום מרפאה באופן שוטף
 .2חיסונים בכל הישובים פעמיים
בשנה

שנתי

טיפול בכלבת

לא ידוע עדיין

השגת מימון להפעלת מערך לאיתור,
חיסון ועיקור כלבים בפזורה
הבדואית

במהלך
השנה

המשך הטמעת התייחסות לנושאי
האגף והיחידה הסביבתית בכלל
השלבים
מציאת פתרון לגזם מוניציפלי
ברחבי המועצה

שיפור ההפרדה בקרב
התושבים והישובים

יצירת פתרון לגזם המוניציפאלי
באתר אשלים
ניצול מיטבי של צי המשאיות של
המועצה לשיפור השירות בתחום
הפרדת הפסולת על זרמיה השונים
יצירת מתווים נוחים לתושבים
לאיסוף וטיפול בפסולת בניין

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

רבעון
לביצוע

קול קורא

המשך ליווי תוכנית והנחיות

שלישי

לא ידוע עדיין

ראשון

לא ידוע עדיין

1+2

ללא עלות

בניית מערך פינוי
יצירת הסכם מסגרת עם ספק למען
תושבי המועצה הבונים

3

אגף שפ"ה וסביבה
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

הכנת תשתית להערכות
תשתיות ובטחון
לשינויי אקלים ברחבי מועצה

שיפור הנקיון המרחב
הציבורי

יעד בשנת 2022

.2
 .1איסוף חומר רקע
התייעצות עם מומחים ומועצות
 .3הגשה לקול
שכנות.
קורא לליווי מועצות בהכנת תוכנית
לשינויי אקלים

שנתי

5,000 ₪

חינוך/חינוך סביבתי

 4ימי נקיון בת ספריים/בלתי
פורמאלי במהלך שנת הלימודים

שנתי

80,000 ₪

טיפול בליקויי
בטיחות

 .1יישום תוכנית עבודה שנקבעה
 .2המשך עבודה עם ישובים לאיתור
מפגעים

1

טיפול במסגרת חוזה גינון של שטחי
המועצה

שנתי

עלות תקציבית מקור  /סעיף תקציבי

כתיבת תוכנית לשינויי אקלים:
סיכונים והזדמנויות

ביצוע ימי נקיון בהובלת מערכת
החינוך המועצתית

יצירת תוכנית עבודה סדורה לטיפול
בטיחות ונראות טיפול שוטף במפגעי בטיחות
במפגעי בטיחות בישובים בדגש על
בישובים
מדרכות

צמצום פסולת
להטמנה ונזקים
סביבתיים

משימות

רבעון
לביצוע

טיפול ואחזקת שטחי המרכז
האזורי

שמירה על נראות גבוהה של האזור

עבודה מול משרד הבטחון

שיפור העבודה מול בסיסי הצבא
במרחב המועצה

שוטף

 .1קיום כנס רשויות וצבא  .2טיפול
 .3ביוגז
במערך ביוב

המחלקה לשירותים חברתיים
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

פיתוח עבודה
התיישבות וצמיחה דמוגרפית קהילתית עם
ועדי היישובים

יעדים למימוש ב 2022

עלות תקציבית

מתן כלים ,ליווי מקצועי
והדרכת העו"סים בעבודה
קהילתית

40,000 ₪

184821750

450,000 ₪

מימון מלא משרד
הרווחה

הנחייה וליווי שוטף של העו"סים
בעבודה מול בעלי תפקיד בישובים

שנתי

התמודדות עם דילמות קהילתיות
השתלמויות בתחום עבודה
קהילתית

שנתי

גיוס ואיתור משתתפים

נוב' – נוב' 2021-2

40,000 ₪

184222750

הסעות  -תיאום וביצוע

נוב' – נוב' 2021-2

מתן מענה עמלני לנוער
בסיכון ,תוך רכישת מקצוע
ותרומה לקהילה

₪ 20,000

184820840

איתור בני נוער תוך בחינת צרכים
בשיתוף עם להב"ה ומח' נוער

שנתי

תעסוקת קיץ

20,000 ₪

184710781

פרוייקט תעסוקה לרווחה
בשיתוף מצפה רמון

גיבוש מענים
מותאמים
לאוכלוסיות
בתחומי הרווחה

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

סטאטוס

פרט וקהילה
מדריך מאתר לבני נוער
לתוכניות קיץ

30,000 ₪

184820840

איתור נוער בסיכון והעסקתו
בחודשי הקיץ בשיתוף מח' נוער,
להב"ה ומח' המועצה
איתור מדריכים

בתנאי לתקציב
ממשרד רווחה
יולי-אוג' 2022

איתור בני נוער

מגרשים מוארים ותוכניות
קיץ

 20,000ש"ח

184820840

פעילות לילית לחודשי הקיץ עם
הרחבה לחודשי השנה

2022

הכנה לכושר קרבי לנוער

₪ 15,000

184710780

גיוס בני נוער

2022*2021

המחלקה לשירותים חברתיים
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

יעדים למימוש ב 2021

עלות תקציבית

מקור  /סעיף תקציבי

סדנאות לבעלי תפקידים
בצח"י

20,000 ₪

משרד הרווחה  +רשות
184100789
184100780

משימות
•

מתן כלים לאוכלוסייה
בחירום ובשגרה

תירגולים לצח"י
בישובים
תרגול מתקן קליטה
מקומי
הכנת תשתית GIS
לאוכלוסיות מיוחדות
מיסוד וייצוב קהילה
תומכת

פרט וקהילה המשך...

מענה לגיל השלישי

הפעלת מרכז טיפולי

10,000 ₪

משרד הרווחה  +רשות
184100790
184100780

0

מימון משרד הפנים

₪10,000

184100780

40,000 ₪

הסעות לותיקים

20,000 ₪

תוכנית העשרה  -בתים
חמים

20,000 ₪

הפעלת מועדוני מופ"ת –
הרחבה למועדון נוסף.

470,000 ₪
תוספת 235,000
ש "ח

מיצוב כ"א בתחום
טיפולי ופרא רפואי
הדרכה מקצועית

ביצוע תרגיל בשנה הדרכה

תרגול צוות המתקן
הקלדת שכבת רווחה

פעילות לותיקים בשיתוף
משרד הרווחה 184445840
רכזת גיל שלישי
הסעות לפעילות וטיולים
משרד הרווחה  184222750לותיקים ביישובים בשיתוף
רכזת גיל שלישי
הפעלה שוטפת של בתים
184445840
חמים  -שדה בוקר ומדרשה
הפעלה שוטפת של מועדוני
מופ"ת –  90ותיקים
משרד הרווחה ויישובים
 184431780 184430780בקיבוצים רביבים ומשאבי
שדה ויישוב נוסף
184100787

₪ 25,000

•
•
•

סדנא לרכזי רפואה
ויו"רים
סדנא לדוברות
סדנא ללוגיסטיקה
מענה נפשי ראשוני ל 2
אגנים

184100780

סטאטוס

שנתי -
בביצוע

שנתי
שנתי
שנתי

שנתי
שנתי
שנתי

שנתי

התאמת המטפלים השונים
ליעדי המרכז הטיפולי

שנתי

הדרכה למטפלים רגשיים
ופרא רפואיים

שנתי

המחלקה לשירותים חברתיים
מטרת על  /יעד חומש

מטרה

פרט וקהילה המשך...

הגדלת היקף
המתנדבים
ושימור המערך

יעדים למימוש ב 2021

עלות תקציבית

השלמת מאגר מתנדבים
בחירום ובשגרה עפ"י
תחומי עיסוק

ללא עלות

מקור  /סעיף תקציבי

סיום הקלדת נתונים
בתוכנה
מיפוי המאגר לזמינות
עד דצמ' 2022
התנדבות
ערבי הוקרה ליחידות עד דצמ' 2022
שימור עפ"י יחידות
דצמ' 2022
התנדבות במועצה
עד מרץ 2022

טיפול ושימור מערך
מתנדבים

85,000 ₪

סעיף חדש 184830780 +
184830782

הדרכות צוות :ליווי
מקצועי במשרד ע"י
מדריכה חיצונית

85,000 ₪

184100780

השתלמויות צוות בנושאי
תוכן מקצועיים

25,000 ₪

184100780

15,000 ₪

184100780

₪ 20,000

184100780

מתן מענה שוטף ומיטבי
מענה שוטף וזמין
לאוכלוסיות רווחה
יועץ מקצועי לוועדות
בתחומים :ילד ומשפחה ,תוך שמירה על
מקצועיות גבוהה תכנון וטיפול/תסקירים
מוגבלויות ,ותיקים,
של העו"סים
קהילה ,צעירים
התמכרויות
תווים לחגים למשפחות
במצוקה

משימות

סטאטוס

ביצוע הדרכות אחת
לשבועיים
בתחומים" :הודעה מרה",
ליווי חולי כרוני/סופני,
בריאות הנפש.
ליווי מקצועי חיצוני ל6-
וועדות

לראש השנה ופסח

שנתי -
בביצוע
שנתי
שנתי

שנתי

מחלקת משאבי אנוש ושכר
מטרת על /
יעד חומש

מטרה

הסדרת מודל העסקתם
ותנאיהם של עובדי
הארגון
עצמאות
כלכלית
שיפור פריון העבודה
וצמצום השעות
הנוספות

יעדים למימוש ב 2021
בניית מתווה העסקה מוסדר
ואחיד של עובדי הארגון ,בין
הגופים המפעילים השונים
יצירת תחושת וודאות בקרב
העובדים והמנהלים בנוגע
לקידום שכרם ודרגתם
שיפור מיומנויות העבודה של
העובדים

עלות
תקציבית

פיתוח מתווה קידומי שכר ודרגות לעובדים ,בהתאמה לכל גוף מפעיל
ללא

ללא

ללא

ללא

המשך הכשרות רכות לעובדים לייעול מקסימלי של זמן העבודה

ראשון-
רביעי

16,000

הכשרות עובדים-
קורסי אופיס

הכשרות אקסל לעובדים

ראשון-
רביעי

4,000

רווחת עובדים-
תמרוץ לעובדים

פיתוח והסדרת מתווה תגמול לעובדים יעילים ומצטיינים -אחת
לרבעון

שלישי

5,000

פיתוח עובדים-
הערכות עובדים

קיום הערכת עובדים בשנת  ,2022בהשתתפות של  80%מעובדי
הארגון לפחות.

ראשון-
רביעי

200,000

רווחת עובדים

הסדרת נהלי רווחה ומדיניות רווחה נוכחית ופיתוח מופעי רווחה
נוספים בעלות מינימלית ,לכדי מחוברות ארגונית.

ראשון-
רביעי

ללא

חשיבה על מתווה זיהוי טאלנטים בארגון ותכנית פיתוח והכשרה
לקראת עתודה ניהולית

רביעי

הכשרות עובדים-
ימי קליטה

בהתאם לקצב הגיוס -כרגע מתוכננות שני מחזורים -אחת לכל חציון

ראשון-
רביעי

רווחה -קורס
הכנה לפרישה

המשך הסדרת קורס הכנה לפרישה( -יתקיים אחת לשנתיים -הבא
בשנת  ,)2023הסדרת נוהל פרישה

ראשון-
רביעי

העלאת תחושת
הסדרת נהלי הרווחה הארגוניים
והמחוברות
השייכות
ופיתוח מדיניות רווחה כוללת
הארגונית של עובדי
שירות לציבור
הארגון ושיפור
ללא
התקשורת הפנים
פיתוח עתודה ניהולית
ארגונית
המשך קיום ימי קליטה לעובדים
10,000
חדשים אחת לרבעון
הסדרת נוהל פרישת עובדים

ראשון -שני
המשך הסדרת תנאי העסקתם של עובדי המתנ"ס

שיפור במדדי פריון העבודה
בהערכות העובדים לשנת 2022

המשך הסדרה והטמעת תהליך
הערכת העובדים

מקור  /סעיף
תקציבי

משימות

רבעון
לביצוע

ללא

מחלקת משאבי אנוש ושכר
מטרת על  /יעד
חומש

מטרה

התמקצעות
העובדים
והמנהלים בארגון,
בתחומי הליבה
המחלקתיים
ובתחומי רוחב
ארגוניים

שימוש מיטבי בידע
ארגוני נצבר,
לטובת שיפור
שירות לציבור
השירות במחלקות

אופטימיזציה של
תהליכי העבודה
במחלקות
והאגפים

יעדים למימוש ב 2021

עלות
תקציבית

מקור  /סעיף תקציבי

משימות

רבעון
לביצוע

הסדרת מפגשי ארגון לומד אחת לחודשיים,
לטובת העמקת תחומי רוחב ארגוניים

10,000

הכשרות עובדים-
ארגון לומד

הכנת תכנית ארגון לומד ,בהתאם למפגש ארגוני
דו-חודשי ,ובהתאם לאתגרי הארגון הרלוונטיים

ראשון-
רביעי

פיתוח הנהלה בכירה ומצומצמת

30,000

פיתוח עובדים-
פיתוח הנהלה בכירה,
פיתוח מנהלי
מחלקות

קיום שני מפגשי הכשרה בשנה לכל פורום

שני-רביעי

ללא

ללא

שימוש בפלטפורמת פורום המנהלים המורחב
לקיום היוועצות מנהלים

ראשון-
רביעי

ללא

ללא

בניית נהלים בתחום מאגרי המידע הארגוניים
והמחלקתיים

שני-רביעי

פיתוח פלטפורמה להיוועצות עמיתים

הטמעת הפורטל הארגוני באתר המועצה ,עם
כניסה לעובדים ,כפלטפורמה להנגשת מידע
ונהלים לכל הארגון
שיפור יכולת ניהול המשאב האנושי בארגון,
משלב הקליטה ,דרך מחזור חיי העובד בארגון
ועד סיום העסקתו ,כולל איסוף דו"חות
הנוכחות והכנת תלושי השכר

11,000

156,000

אחרות משאבי אנוש -קידום הפורטל הארגוני והתחלת ביסוסו בשנת
2021
פורטל ארגוני

הטמעת מערכת ניהול משאבי אנוש ,נוכחות ושכר
ראשון-
מערכת משאבי אנוש באופן הדרגתי ,עד לשימוש מלא של כלל העובדים
רביעי
והמנהלים

לא ידוע עדיין
ייעול טכנולוגי של העבודה במחלקה

ראשון-
רביעי

ללא

ללא

6,000

ללא

צמצום בירוקרטיה במחלקת מש"א ושכר -כחלק
מהטמעת מערכת מש"א ,חוזים ,ארכיון ובכלל
ארגון מחדש של חלוקת תחומי האחריות בתוך
המחלקה ,כחלק מכניסתה לתפקיד של מחליפתה
של אושרה
מקצוע של בנות המחלקה בתחומי אחריותן

ראשון-
רביעי
ראשון-
רביעי
ראשון-
רביעי

