
שנת  
הקהילה

פיתוח  
כלכלי

שמירה על  
הגבולות ועל  

הבית

המשך התמודדות עם הקורונה





תחומי אחריות

ביוב

בינוי  
ותשתיות

חשמל

אחזקת מבני  
ציבור ומוסדות  

חינוך

אגף 
הפיתוח



בינוי ותשתיות
הקמת בית ספר חדש בבר גיורא

12-ביצוע עבודות פיתוח ביישובים בכ
.ח"מלש

.  א של המחלקה"השלמת ארגון כ
.תוכניות תנועה חדשות20ביצוע 

חברתיהישג
שיפוץ מבנה מגורים למשפחה  

חלשה תוך גיוס תורמים גם  
.להצטיידות מבנה המגורים

ביוב
.ה"הלנתיב ש"מטשדרוג והגדלת 

,  הראל, הקמת מערכות ביוב נווה שלום
.בר גיורא, אבן ספיר

יישובים  3גיוס מענקי ביוב לשנה עבור 
.ח"מלש13.5-בהיקף של כ

אחזקת מבני ציבור 
ומוסדות חינוך

90%-התקנת מערכות גילוי חדשות בכ
.ממוסדות החינוך

ירידה בקריאות המוקד לעומת שנה
.שעברה

2020הישגים משמעותיים 



2020שנת -בשלבי ביצוע

התייעלות אנרגטית באמצעות  
תאורת לד ביישובי המועצה

השלמת סקרי שביעות  
רצון הוועדים המקומיים  

.משירותי האגף

הקמת פינת הנצחה בבניין  
.המועצה

.המכרזיהחל ההליך 

בוצע סקר אחד ולא שני  
.סקרים כמתוכנן

.2021נדחה לשנת 



יעדים מקצועיים

התייעלות אנרגטית בצריכת  •
.  החשמל

בקרה עצמית על אחזקה  •
.חודשית במוסדות חינוך

השלמת מערכות ביוב  •
, בר גיורא, ביושבים אבן ספיר

טל  ש"מטזכריה ושדרוג 
.שחר

שירותיעד
לתושב

חיזוק הקשר בין  •
הנהגות היישובים  

ומתן מענה  
בהשקעות ופיתוח  

.ביישובים

יעד קהילתי
שיפוץ מבנה  •

מגורים לאוכלוסייה  
.חלשה

הקמת פינת מרגוע  •
מירוץעל מסלול 

.ח"ך תש"תנ

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





תחומי אחריות

תכנון

פיקוח
ארכיב

שמאות

הוועדה  
לתכנון  
ובנייה

רישוי ומידע



בתי ספר  6תכנון 
חדשים

+טופסי אכלוס 200
שעוני חשמל לגגות  60

וולטאים-פוטו

היתרי בנייה

.היתרים למגורים ואחרים225-כ
.ר שטחי תעשייה"מ100,000

".גבעות עדן"היתרים ליישוב חדש 

וועדות גבולות ומאבקי קרקעות  
,  קריית יערים, צור הדסה, מוצא

רמת רחל ורכס לבן, בית שמש, אבו גוש

2020הישגים משמעותיים 

הכנסות מאגרות  
והיטלי השבחה

סיום בית החלמה  
"ארזה"

פתיחת חנות איקאה  
אשתאול

קיום כל וועדות המשנה  
כסדרןב"לתו

ח"מיליון ש28



שילוט מועצתי

בית עלמין ארץ החיים

קירוי רחוב-פרויקט חברתי

שערים יושלמו  10
.2021בתחילת 

נמצא בהליכי אישור  
.בוועדה המחוזית

סגירת מועדני הקשישים  
ובתי הספר עקב הנחיות  

.2021-יבוצע ב, הקורונה

2020שנת -בשלבי ביצוע



יעד שירות  
לתושב

שירות •
מקוון  

.מלא

יעד קהילתי

פרויקט •
פלייסמייקינ"
בשיתוף " ג

הקהילה  
.ביישוב נבחר

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 

יעדים מקצועיים

:קידום תוכניות לוועדה המחוזית•
.מתאר כוללת-
.מוקדי שירות ותיירות כפרית-
.התחדשות מרכזי יישוביים-
.קווי ביוב מאספים-
:ביצוע•

.'נחל שורק שלב א-
.מגרש אימונים מועצתי-





תחומי אחריות

בניה 
ותשתיות

אזורי  
תעשייה

יזמויות

פרויקטים  
כלכליים

החברה  
הכלכלית



גגות סולאריים

תשתיות
התייעלות אנרגטית  

אחיות7סיום כביש 

בינוי
גני ילדים

מבנים רב תכליתיים  
בתי ספר

אולמות ספורט

2020הישגים משמעותיים 

מיליון  54הכנסה כוללת של 
שקלים



נווה  , עמינדב: גני ילדים
עין רפא, אילן

בית הכנסת נווה אילן 

.2021יסתיים ב

יסתיים  , תכנון נגמר
.2021ב

2020שנת -בשלבי ביצוע

מעונות יום במסילת ציון
יסתיים  , יש קבלן זוכה

.2021ב

עין רפא : מבנה רב תכליתי
נקובאועין 

.2021יסתיים ב



מקצועייםיעדים 

(.דונם67)' הרטוב בת"באזהשיווק קרקעות •
הרטוב  ת"באזההשלמת פיתוח תשתיות שלב א ופיתוח נופי •

.'ב
.התקנת פאנלים סולריים על מבני ציבור•
.טיפול בפסולת מוניציפאלית•
(.תרקומיה)של אזורי תעשייה חדשים סטטוריקידום •
.קידום תכנון-מכללה•
.קידום האב•
.בניית מבנה ארגוני תואם לשינויים המתבקשים•

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





מנהל 
החינוך

פרט וחינוך 
מיוחד

בתי הספר

קידום  
נוער

סים"קב

השירות 
הפסיכולוגי

, תיאום
תפעול  

ולוגיסטיקה

הגיל הרך

תחומי אחריות



הרחבת המענים  
לאוכלוסיית הצרכים  

המיוחדים

רפורמה ארגונית במנהל  
כוח  , תפעול, הסעות: החינוך

האדם והפרט

שיפור המערך והמענים  
הפדגוגים לצורך החזרת  

התלמידים לבתי הספר במועצה

2020הישגים משמעותיים 

פרוגרמת חינוך כוללנית

הרחבת מתווה לימודים  
מותאם קורונה



הצבת מדריכי מוגנות בכל 
בתי הספר

הפניית תקציבים  
משמעותיים לחיזוק 

מגמות טכנולוגיות

פתיחת מגמות על אזוריות  
נוספות

הוצבו מדריכים בבתי הספר למעט 
עקב קיצוץ המשרד לביטחון  , ארבעה

.פנים בתקציב

.לא בוצע

לא בוצע בגין מעבר  
.ללמידה בזום

2020שנת -בשלבי ביצוע



2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 

מקצועייםיעדים 

טיפוח הגנים ושיפור  •
.הפדגוגיה

החזרת התלמידים  "•
".הביתה

השלמת מהלך פרוגרמת  •
.חינוך

יעדי שירות לתושב

הנגשה מקוונת של  •
כלל תשלומי ההורים 

למוסדות החינוך  
.והגנים

יעד קהילתי

פתיחת שתי כיתות •
.ותיקים במטה יהודה

מערך הדרכות •
ח"השפותמיכות של 

,  בצוותים חינוכיים
בבתי הספר  , בהורים

.ובקהילה





אגף 
חברה  
וקהילה

תרבות 
וקהילה

בינוי ותשתיות

תיירות 
וחקלאות

נוער

ספורט

שירותי
דת

ספרייה

צעירים

תחומי אחריות



ספורט נשים וקיר 
טיפוס  

מטה יהודה הוכרזה כאזור  
יין ראשון ויחיד בארץ

2020הישגים משמעותיים 

פתיחת מרכזים יישוביים כמענה  
חברתי לילדים ובני נוער

,  מגוון רחב של פעילויות
סדנאות מבוססים על  , מופעים

אמנים מקומיים

קמפיין ארצי לעידוד 
צריכה מעסקים מקומיים

פסטיבל אוכל ופסטיבל יין 
נאמן למקום

מלגות לסטודנט  
שחוזרות לקהילה

פתיחת מרכז קהילתי  
צמוד בית ספר בעין  

הרים



מחנה  : מפעלים שונים כגון
מרוץ אופניים ומרוץ  , פסח

ח"תש–ך"תנ

סדנאות לחיילים  
משוחררים

לא בוצע בגין מגבלות  
.הקורונה

לא בוצע בגין מגבלות  
.הקורונה
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מקצועייםיעדים 

,  הקמת יחידה קהילתית•
ליווי ופיתוח הקהילות  

.ביישובים
מיסוד החינוך הבלתי  •

פורמלי והבחנה בין תחום 
.הנוער לקהילה

יעדי שירות  
לתושב

תכנון מרכז •
.מבקרים

פתיחת מרחב •
לאימהות אחרי  

.לידה

יעד קהילתי

מלגות  135•
לסטודנטים  

כל : בקהילות
קהילה מקבלת  

.מלגאי

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





, אגף ביטחון
, רישוי עסקים

איכות הסביבה  
ותחבורה

ביטחון 
וחירום

בינוי ותשתיות

תחבורה

קידום  
רישוי 
עסקים

תברואה

קיימות  
ואיכות  
הסביבה

בטיחות
ח"מוס

ועבודה

תחומי אחריות



רישוי עסקים

נגיף הקורונה–2020הישגים משמעותיים 

ביטחון
התמודדות עם נגיף 

הקורונה ונקיטת פעולות  
.לקטיעת שרשת ההדבקה

.הפעלת אוטובוס חירום
דיגומי קורונה בכל 

.הישובים

תו סגול
מיפוי ומחשוב עסקים

איכות הסביבה
פחים כתומים  
מחזור אריזות

תחבורה
מערכת ניהול  

הסעות ממוחשבת



בישוביםי"צחהקמת צוותי 

הכשרות לבעלי עסקים

ביצוע מתווה ההסעות

גיוס  , בוצע בחלק מהישובים
.לטובת הקורונה

לא בוצע בגין סגירת העסקים  
.עקב נגיף הקורונה

בוצע חלקית עקב  
.מגבלות הקורונה
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מקצועייםיעדים 

.ל"שועהטמעת מערכת •
.מערכת ממוחשבת בעסקים•
טיפול במפגעי סביבה ונמלת  •

.האש
הסדרת כל אישורי הבטיחות  •

.במוסדות החינוך
בקרה חיצונית לחברות •

.ההסעה

יעד שרות  
לתושב

הגדלת  •
השימוש  

בקומפוסטרים
חיסכון  )

(.  בהטמנה

יעד קהילתי

הגברת  •
הביטחון  

הקהילתי  
.בישובים

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





תחומי אחריות

מאגרי מידע

תקשוב

אבטחת  
מידע

תקשורת  
פרסום ויחסי  

ציבור אגף  
, תקשורת
מידע 

ותקשוב



פורטל ארגוני

2020הישגים משמעותיים 

אב  תוכניתבניית 
לתקשוב

התאמת סביבת 
העבודה לקורונה

"  מטה יודע"

מהפך בעשייה התקשורתית
שיפור הממשק מול התקשורת  

המקומית והארצית
פרסום פעילות המועצה לתושבים

שימוש בטכנולוגיה  
הותיקצעירה לדור 

וותיקים מילאו טופס  100
מהם עשינו  10מקוון ול
הדרכה



החלפת שרתים
365ואופיס 

יישום תכנית אב לתקשוב

.2021נדחה ל

.2021נדחה ל
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מקצועייםיעדים 

מיתוג המועצה ושפה  •
.תקשורתית אחידה

שדרוג שרתי המועצה  •
והטמעת טכנולוגיות  

.חדשות
אב תוכניתיישום •

.לתקשוב

יעד שרות  
לתושב

הטמעת אזור  •
.אישי לתושב

יעד קהילתי

התאמת ערוץ •
תקשורת לחברה 

.  הערבית

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





אגף הרווחה  
והשירותים  
החברתיים

מענה סוציאלי  
בשגרה ובחירום

למשפחה , לפרט
ולקהילה

בינוי ותשתיות

פרויקטים  
קהילתיים

צרכים  
מיוחדים

ותיקים

צעירים 
וילדים  
בסיכון

גישור 
ודיאלוג

תחומי אחריות



הרחבה ופיתוח  
שירותים חדשים

2020הישגים משמעותיים 

ניהול משבר הקורונה  
בקהילה ובפרט

שירות מקצועי ומהיר

קו חם
חלוקת מזון

טלפונים לוותיקים
ד"צמיקבוצות 

מועדון ניצולי שואה בצור הדסה

שירותים קיימים
40פניות למרכז לילד ולמשפחה 100

גישורים במרכז לגישור ודיאלוג
ללא תורי המתנה



אירוע הוקרה לוותיקי  
המועצה

יום עיון למאבק באלימות  
כלפי נשים

יום המעשים הטובים

.לא בוצע בגין הקורונה

לא בוצע בגין מגבלות  
ההתקהלות של משרד  

.הבריאות

לא בוצע בגין החלטה 
.ארצית
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מקצועייםיעדים 

פיתוח פלטפורמות •
.שירות חדשות

הקמת יחידה למניעה  •
וטיפול באלימות 

.במשפחה

יעד שרות  
לתושב

הרחבת סל  •
השירותים עבור  

.צרכים מיוחדים

יעד קהילתי

הגדלת המענה  •
קהילתי  -החברתי
.לוותיקים

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 





אגף שירות  
ואסטרטגיה

תכנון  
אסטרטגי

בינוי ותשתיות

תחבורה  
ציבורית

שירות 
לתושב

מוקד 
המועצה

הרשות 
לביטחון 
קהילתי

ליווי ועדים  
מקומיים

ריכוז 
הטיפול 
בקורונה

תחומי אחריות



הקמת פורום  
מובילות שירות

120טיפול ב 
אירועי אלימות  

בהסעות תלמידים

2020הישגים משמעותיים 

צים"אמיהקמה מערך 
(  אחראי מידע לציבור)

בישובים

הקמת מערך חקירות  
אפדימיולוגיות

ליווי אסטרטגי  
5-קהילתי ב

ישובים 26,000-טיפול ב
פניות במוקד  

המועצה



תכנית מנהיגות ישובים

עם " מוקד רואה"הקמת 
מצלמות גדר הביטחון  

בצור הדסה

התאמת מוקד המועצה  
לצרכים מיוחדים

לא בוצע עקב הרצון לקיים  
.מפגש אנושי ולא בזום

הוחלט להקים בצור הדסה  
.ולא במוקד המועצה

בוצעה בחינה של התאמת  
לא . המוקד לצרכים מיוחדים

.היה צורך בפעולות נוספות
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מקצועייםיעדים 

חוברת שירותי מועצה  •
.לתושב

2022תכנית עבודה •
.מקושרת תקציב

הטמעת תפיסת שירות •
חדשנית ומותאמת 

.במועצה

יעד שרות  
לתושב

הקמת פורטל  •
.וועדים

יעד קהילתי

הקמת מערך •
איתור ומענה  
קהילתי לנוער 

בעל התנהגות  
.סיכונית

2021יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 


