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2019סיכום שנת 
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המועצהמליאתדגשיהטמעת

המועצהבעבודת

השירותתפיסתאתמכיריםהמועצהמעובדי80%•

פיהעלופועלים

מהזמנים80%עמידהוישמפורסמתהשירותאמנת•

המחלקותביןמשותפותתכניותשלוש•

המועצהשלהחדשההשירותתפיסתהטמעת

עוברותמחלקותשתי

שלעומקתהליך

שירותתפיסתהטמעת

עומדתהמועצה. בוצע

בתקןמהזמנים80%-ב

חינוךמחלקות.בוצע

חברתייםושירותים

פעולהשיתופימקיימים

פעולהשיתופי, סדירים

קיימותמחלקתבין

לחינוך



2019סיכום שנת 
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המועצהמליאתדגשיהטמעת

הקמת. חלקיתבוצעהמועצהבעבודת

כגוןשונותמחלקות

לתחוםכניסה, צעירים

.  בתהליךעדיין0-3של

אתהחל–בלבמיזם

עבודתו

המועצהעובדיכל

.  והכשרותמשובעוברים

פורומיםמתקיימים

עובדיםשלשונים

הכוללניתהמתארתכנית

עבודהונעשיתמתקדמת

הגזםמדיניותלגבי

לצרכיובהתאםלתושבהניתניםהשירותיםוייעולדיוק

ארגוןחוצותעבודהושגרותתוכניותיצירת

בפעילותהמועצהשלהאסטרטגיתהאבתכניתהטמעת

השונות
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ומוצלחתקיןרובדידוניהול

בנושאומפורסמתברורההגדרהקיימת•

בהתאם)ותקיןעצמאיבאופןעובדיםהחדשיםהוועדים•

(  הביקורתלדוחותוכןשמתקבלותפניותלכמות

הדרכותהתקיימו

,  ר"יופורום, לוועדים

.  גזברים, מזכירים

לועדתהדרכות

ביקורת

2019סיכום שנת 

לוועדיםהמועצהביןואחריותסמכותתחומיהסדרת

המקומיים
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תפיסתאתשהולםארגונימבנה
המועצהודגשיהשירות

הארגוניבמבנההמוגדרתמהתקינה80%שלאיוש•
המחודש

הארגוניהמבנה

לדיוןויעלהעודכן

.  המועצהבמליאת

איושהושלםטרם

בתהליך. התקינה

שופץהחינוךמבנה

, לצרכיםוהותאם

הועדהמבנה

שופץוהגזברות

לבינוימכרז. חלקית

בסביבותיצאחדש

נובמבר

2019סיכום שנת 

הארגוניהמבנההסדרת

למבנהבהלימההפיסיהמבנההסדרתקידום
ולצרכיםהארגוני

במועצהמהבינוי50%השלמת•



דגשי ראש המועצה  

  שיפור  מתמיד של השירותים בהתאמה לצרכים

 מחויב  , אישי, קל: הטמעה במחלקות השונות–תפיסת שירות

 תקציביים ואנושיים  –איגום משאבים

  הטמעת תכנית האב האסטרטגית בפעילויות המועצה

6



7

ומקצועיהמועצה תתנהל באופן אפקטיבי 

2020מטרת על לשנת 



2020מטרות לשנת 
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דגשיהטמעת
המועצהמליאת

בעבודת
המועצה

רובדידוניהול
ומוצלחתקין

ארגונימבנה
אתשהולם

השירותתפיסת
המועצהודגשי

המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי



2020לשנת מטרות משנה ויעדים מקושרים 
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שדרת עובדים חזקים 
ומקצועיים

פיתוח מנהלים•

פיתוח עתודה ניהולית•

הטמעת שפה של ארגון •
לומד

מיצוב פורום המנהלים  •
כגורם משפיע בקבלת  

החלטות מדיניות

ליווי אישי של מנהלים •
בהתאם לתכנית הפיתוח 

הקמת אגף שירותים  •
מוניציפאליים

שינוי המבנה הארגוני של •
המועצה  

א במועצה"העצמת כ•

ניהול ובקרה

הטמעת שגרות עבודה  •

המאפשרות ניהול ובקרה על 

פעילות המחלקה 

הטמעת עבודה של משוב •

ובקרה על העובדים

הטמעת דגשי מליאת  
המועצה בעבודת המועצה 

הטמעת אמנת השירות  •

ותפיסת השירות כחלק 

מעבודת המועצה

הרחבת סל השירותים  •

לתושב בהתאם לצרכים 

איגום וייעול משאבי מיידע •

ברחבי המועצה  

הגברת תחושת הביטחון  •

המועצתית  



מדדי הצלחה–דגשים ליישום 
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30%בקהילהאו יוצרת חיבורים /מפעילות המתקיימת הינה עבור הקהילה ו

 פעילות  /תכניות עבודה של המחלקות השונות יכללו שירות–הרחבת סל השירותים ללקוח

חדשאחד 

 75%עמידה במדדי אמנת שירות של

 השוטפתיישום תפיסת השירות בתכניות העבודה ובעבודה

60% מתועדותמהפניות במחלקות

 למנהליםמשוב והערכה נותנים כלים תומכי החלטיות

 הפעילויותשל עלויות ומשאבים של 20%-בצמצמום

2 פעולהבכל מחלקה שנעשים בשיתוף אירועים



2020יעדים לשנת 

:המועצהבעבודתהמועצהמליאתדגשיהטמעת

הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה  * 

דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו * 

הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות  * 

:ומוצלחתקיןרובדידוניהול

יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין הוועדים המקומיים לבין המועצה * 

:המועצהודגשיהשירותתפיסתאתשהולםארגונימבנה

הארגוניהמבנההסדרת* 

ומקצועיתחזקהעובדיםשדרת* 

ולצרכיםהארגונילמבנהבהלימההפיסיהמבנההסדרתקידום* 
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מדדי הצלחה/ תוצאות רצויות  
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פיהעלופועליםהשירותתפיסתאתמכיריםהמועצהמעובדי80%* 

מהזמנים80%עמידהוישמפורסמתהשירותאמנת* 

גזם ושיפור הנראות בשטחי המועצה/ צמצום עלויות הפסולת* 

המערכתדרךומטופלותנפתחותהועדמהפניות50%* 

מקצועיתיחידהעםמשותפתתוכניתפועלתמהישוביםמחציתבלפחות* 

.המחודשהארגוניבמבנההמוגדרתמהתקינה80%שלאיוש* 

.הבינייםומנהלימנהליםמפורוםליישוםשהגיעהחדשהאחתיוזמה* 

במועצהמהבינוי70%השלמת* 
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דגשים למחלקות השונות

המשך תוכניות משותפות עם אגף חינוך וחינוך  •
חברתי קהילתי

המשך הטמעה ומדידת האפקטיביות של מודל •
ס מרחבי  "תפעול עו

שירותים חברתיים

0-3פיתוח תחום הגיל הרך •

, בחינה מחודשת של תפיסת החינוך במועצה •
.איתור חסמים ופערים והצגת חלופות

המשך גיבוש תכניות משותפות עם המחלקה •
לשירותים חברתיים וחינוך חברתי קהילתי

חינוך
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דגשים למחלקות השונות

יישום מסקנות שולחן עגול בנושא התנהגויות  המשך •
סיכוניות

המשך בניית האגף והגדרת תחומי סמכות ואחריות •
וחיזוק מנהלי התחומים 

חינוך חברתי קהילתי

גזם והטמעת חוק העזר  / גיבוש מדיניות פסולת•
לפסולת עסקית  

תחומי סמכות  , מדדי שירות , בניית האגף כולל נהלים•
ואחריות 

תפעול

הטמעה ויישום של תפיסת השירות כולל שימת דגש  •
של מדידת השירות  

יצירת אחידות מידע בין המערכות  •

הנדסה
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דגשים למחלקות השונות

הוועדים המקומיים עובדים בצורה עצמאית ותקינה  • גזברות

פיתוח מנהלי ביניים ומנהלי תחומים •

הנגשת המידע לעובד  •

איוש תקינה  •

משאבי אנוש

המחלקה מנהלת את נושא השירות באופן עצמאי•

הטמעת אמנת השירות כחלק מפעילות המועצה•

יצירת תשתיות מידע תומכות את תפיסת השירות  •
שירות ומידע  


