
    אגף מנהלה רכש וביטחון

  2011-תוכנית עבודה 



חזון

,  אגף מנהלה רכש וביטחון חורת על דיגלו מתן שירות יעיל•

ממוקד מטרה ומתאים בהיקפו לשינויים  ,איכותי , מקצועי

,  למוסדות,ולצרכים המשתנים לאגפי המועצה ועובדיה 

.וליישובי המועצה

הקניית תחושת ביטחון ובטיחות לתושבי המועצה ולבאים  •

.בשעריה

.מתן סביבת עבודה ראויה לעובדי המועצה•

.מעבר לבנין מועצה ראוי ועדכני במיקומו העתידי•



ערכי הליבה

מחלקת מנהלה ורכש
.טיפול מקצועי איכותי ומהיר תוך כדי קיצור הליכים בירוקרטים בנושא הרכש•

.מתן סביבת עבודה ראויה לעובדי המועצה •

.עדכונו ורישומו,שמירה על רכוש המועצה •

.ניהול נכסי המועצה•

.ניהול אינוונטר• .ניהול אינוונטר•

מחלקת מערכות מידע
.ניהול מערכות המחשוב במועצה ומוסדותיה•

.מתן שרותי תמיכה ותקינות מערכת•

.אבטחת מידע•



מחלקת ביטחון
.מתן שרותי ביטחון  מקצועיים להגברת תחושת הביטחון לתושבים•

.הכנת המועצה וישובי המועצה לשעת חירום ברגיעה ובהסלמה•

.ועובדי מוסדות חינוך,כיתות כוננות ,ואימון מערך החירום ,הדרכה ,לווי •

        מחלקת בטיחות

ל במוסדות המועצה  "ניהול מערך הבטיחות כמתחייב מהתקנים וחוזרי מנכ•

.ויישוביה

וטיפול מקצועי לתיקון הלקויים ,הכשרות,הדרכות: ביצוע כל הדרוש•

.הבטיחותיים



האגף מתחייב לאמנה פנימית  וחיצונית כמתחייב מחזון ראש  .  

.המועצה

אמנת אגף מנהלה רכש וביטחון

.המועצה



ביטחון1.
).  הודעה  והערכות לתנועה( –הפעלת מערך תגובה מיידית •

.שעות מקריאה 24- תיקון לקויים במרכיבי ביטחון במוסדות חינוך  •

.שעות מקריאה 72- תיקון תקלות במרכיבי ביטחון בישובים •

.אחת לשנה- תרגול והדרכות ישובים •

.אחת לשנה - ח   "ביקורות ועדת מל•

.מידי יום - פיקוח שמירה •



 בטיחות.  2
.מיידית–טיפול במפגעים •

.מבדקים בהתאם  לתקנים ולחוק•

.אחת לשנה–סקר סיכונים במוסדות ציבור אחת לשנה הדרכות •



  מינהלה ורכש. 3
.ימים 7  - ניפוק הזמנה ממחלקת הרכש •

.  שעות 24- ניפוק ציוד ממחסן ליחידות •

.   יום עבודה-תיקון עבודות כלליות •

.ניקיון  יומי •



        מחשוב .4
. יום 30עד  - רכש ציוד מחשבים ותוכנה •

.  שעות 48שעתיים עד  - טיפול בתקלות•

    .  בכל סוף יום עבודה-ביצוע גבויים •

.שבועיים–התקנות חדשות לתוכנה • .שבועיים–התקנות חדשות לתוכנה •



.יצירת הסכמי מסגרת והסכמי שירות,רכישת טובין �

.אחזקת מבנה המועצה�

.שמירת סביבת עבודה ראויה�

.אבטחת מוסדות חינוך�

מטרות רב שנתיות

.אבטחת מוסדות חינוך�

.  אבטחת ישובי תפר�

.אחזקת מרכיבי ביטחון�

.הפעלת חוק השמירה והיטל שמירה�



המשך מטרות רב שנתיות

.הכנת המועצה וישובה לשעת חירום�

.אחזקת מתקני משחקים בהתאם לתקן�

.  טיפול בבעיות בטיחות במוסדות ובישובים�

.טיפול שדרוג ואחזקה של מערכות המחשוב�

.ביטוח רכוש המועצה ועובדיה�

ועדת ביטחון אחת  , הפעלת ועדות מכרזים בהתאם לצורך�

.ועדת ערר ארנונה וצוות היטל ביוב,לחודשיים



יעדים רב שנתיים

.מיפוי נכסי המועצה וניהולם �

.מיפוי מתקני משחקים הסדרתם על פי התקנים �

.הקמת חברת אחזקות למתקני משחקים �

.אחזקת מקלטים והשמשתם לשהות ממושכת �

.הקמת צוותי צחי בישובים הכשרתם ושימור כושרם �

.הקמת מרכזי חירום � .הקמת מרכזי חירום �

.    הקמת מערך אבטחה מרחבי בשילוב החברה לפיתוח ועל בסיס  מרכזי החירום �

.שדרוג ועדכון מערכות המחשוב �
. הקמת בניין המועצה�



תוכנית חומשתוכנית חומשתוכנית חומשתוכנית חומש

הערותהערותהערותהערות20102010201020102011201120112011201220122012201220132013201320132014201420142014יעדיעדיעדיעד

מוקד ביטחון הקמת מוקד

שליטה ובקרה+

הרחבת שרותי מוקד לתושבי  

המועצה

הרחבת שירותי מוקד  

על בסיס כלכלי

העברה לבית 

חדש-מועצה

הפעלה שוטף

אחזקה שוטףאחזקה שוטף3ישובים במעגל 2ישובים במעגל 1ישובים במעגל מקלטים

אחזקה שוטףאחזקה שוטף  השלמה צלפוןהשלמה צובההקמה מרכז האלההקמת מרכזי חירום

הכשרה ותרגול  הכשרה ותרגול שותףהכשרה ותרגול שוטףהקמה והכשרהחי"הקמת צוותי צ

שוטף

הכשרה ותרגול  

שוטף

תוכנית להגה  

מרחבית

הקמה בשיתוף

החברה הכלכלית

הפעלה שוטףהפעלה שוטףהפעלה שוטףהפעלה שוטף

החלפת מרכזיה חיבור מרכז  שדרוג תקשורת

תחבורה מערכת הקלטות

העברה לבית אחזקה שוטףאחזקה שוטף

מועצה חדש

אחזקה שוטף

אחזקה שוטףאחזקה שטףהמשך מיפויהמשך מיפויישובים 6פיילוט מיפוי נכסים

,  משרד ללא נייר, ERPמערכות מחשוב

מערך , אגף רווחה, אתר אינטרנט

, צי רכב

,  המשך משרד ללא נייר

המשך מכרז  , החלפת חומרה

ERP , מערכותGIS ,

,  המשך משרד ללא נייר

המשך  , החלפת חומרה

, GISמערכות 

הערכות לבניין  אחזקה שוטף

המועצה החדש

אחזקה שוטףאחזקה שוטףאחזקה שוטףאחזקה שוטף   ארכיון חיצוניארכיון מועצה

אחזקה שוטףאחזקה שוטףאחזקה שוטףהשלמה מתקניםהשלמה בישובי פייסמתקני  משחקים

מתקני משחקים 

במוסדות חינוך

אחזקה שוטף השלמה בגנים  

נוספים

אחזקה שוטףאחזקה שותףאחזקה שוטף  השלמה בגנים  

אחזקה שוטףמעבר לבית מועצהבנייהבנייהמכרז,תכנון ,הסדרה במינהל בית מועצה



.התאמת מרכז התקשורת  למבנה הארגוני החדש–מטרה 

.החלפת מרכזיה והרחבת ציר התקשורת– 1יעד 

.שילוב מוקד המועצה במרכז התקשורת– 2יעד 

2011-יעדי מחלקת  מערכות מידע 

.שילוב מרכז התחבורה במרכזיה–3יעד 

.הקמת מערך הקלטות– 4יעד 

.שדרוג ואחזקה מערכות המחשוב  -  5יעד 



2011-יעדי מחלקת רכש

טיפול  ,מיפוי נכסי מועצה ,ארגון חומר לאחסון–מטרה 

.באינוונטר כנדרש בחוק  

המשך אחסון חומר המועצה בארכיון חיצוני  – 1יעד 

.וטיפול מקצועי כנדרש            

.ישובים 6מודל – מיפוי נכסי מועצה – 2יעד 

באמצעות עובדי המנהלה  –טיפול באינוונטר – 3יעד  באמצעות עובדי המנהלה  –טיפול באינוונטר – 3יעד 

.עוזרות וגננות, אבי בית בבתי הספר                                 

רכש טובין לאגפי המועצה ולמוסדותיה   -4יעד 



2011-יעדי מחלקת מנהלה 

.שיפור חזות המועצה–מטרה 

.שיפור הגינון  - 1יעד   

.שילוט הכוונה חיצוני ופנימי - 2יעד   

.הסדרת חנייה לעובדים ולאורחים- 3יעד   

שדרוג הקשר הסולולרי–4יעד  שדרוג הקשר הסולולרי–4יעד 

שדרוג הקשר הקווי–5יעד 



2011יעדי מחלקת בטיחות 

טיפול בנושא בטיחות כמתחייב מהחוק והתקן –מטרה 
.במתקני משחקים במוסדות חינוך ובישובים   

הפעלת חברת אחזקות  בגני הילדים ובישובים בהם  - 1יעד 
.  מתקני המשחקים תקניים     

אספקת סל מתקנים שאינם מחויבי אחזקה בגני     - 2יעד 
.         הילדים      

.  הקמת חברת אחזקה למתקני משחקים - 3יעד 

מיפוי המתקנים התקניים בישובים והפעלת חברת      - 4יעד  מיפוי המתקנים התקניים בישובים והפעלת חברת      - 4יעד 

.  אחזקות למתקנים התקניים           

השלמת מתקני המשחק והספורט בישובים  מתקציב     - 5יעד 

.מפעל הפיס            



2011-יעדי מחלקת ביטחון 

 
     מתן שירותי ביטחון ותחושת ביטחון במוסדות    –מטרה 

        המועצה יישוביה   

.הפעלת חוק השמירה והיטלי השמירה -  1יעד 

   .הקמת מרכיבי ביטחון ותחזוקתם -  2יעד 

  .הקמת מרכזי חירום אזוריים  -  3יעד   .הקמת מרכזי חירום אזוריים  -  3יעד 

  .הכנת המועצה והישובים לשעת חירום  -  4יעד 

  .הקמת מוקד ביטחוני משולב עם מוקד המועצה -  5יעד 

  .תוכנית אסטרטגית להגנה מרחבית בשיתוף החברה לפיתוח -  6יעד 



תכנון תקציב האגף



הערותהערותהערותהערותסטאטוססטאטוססטאטוססטאטוס2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 2010201020102010- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

מוקד ביטחון הקמת מוקד

שליטה ובקרה+

הרחבת שרותי מוקד  

לתושבי  

מצלמות+המועצה

ר משרד  "תב–ש "א300

חינוך.פנים,הביטחון 

קרנות רשות–שח "א100

 -מאגרי מידע –ש "א 400

מצלמות

הוקם שלבי –מוקד 

מכרז למוקד משולב

עיקר -התייעלות

   2010ההוצאה ב

ר  "מתב

ישובים במעגל  מקלטים

1

ח   "אש296  2 - ישובים במעגל

ח"אש 105

נקלט   אחזקה שוטף300ח "אש

עובד

שליש –התייעלות 

מהנחיות משרד הפנים

הקמת מרכזי  

חירום

הקמה מרכז 

האלה

ח משרד  "אש40ח  "מחסן מלהקמת מרכז האלה

  40משרד הפנים   ‘הביטחון

ח  "אש 20ח קרנות רשות "אש

-

ח משרד  "אש40ח  "מחסן מל

  40משרד הפנים הביטחון

ח"אש 20ח קרנות רשות "אש

השתתפות למפקדה–ח "אש25

נדחה בשל העדר  

התר בנייה

התייעלות עיקר  

ר"ההוצאה מתב

אחזקת  

מרכיבי 

ביטחון

כנגד הכנסה  –ח "אש 477ישובי תפר 18-בישובי תפר 18-ב

מפקוד העורף

ח כנגד הכנסה מפקוד  "אש 477 

העורף

כנגד –התייעלות טיפול שוטף

הכנסה

תוכנית  

לישובי 

עורף

   10-פיילוט ל

ישובי עורף

  10-המשך פיילוט ל

ישובי עורף

ח לכל ישוב "אש 100

מתקציב תשתיות

ח לכל ישוב מתקציב "אש100

תשתיות

מתקצבי –התייעלות ישובים 3-בוצע ב

ישובים

2010-2011ביטחון  ' מח- תוכנית תקציב

עורף

תוכנית  

להגנה  

מרחבית

תגבור סיורים  

במרחב המועצה

תגבור סיורים במרחב  

המועצה

ח"אש 700

סיירים מחברת אבטחה 4

ביצוע נקודתי בהתאם 

למצב הביטחוני

טיפול במתחם כיבוי אש

המועצה וסיוע  

לישובים

טיפול במתחם המועצה  

וסיוע לישובים

)זרנוקים לישובים(

אחזקה שוטףח "אש30ח"אש 30

אבטחת  

ישובי תפר

ח כנגד הכנסה  " אש1600ישובי תפר 18-בישובי תפר 18-ב

מהמשרד לביטחון פנים

כנגד הכנסהטיפול שוטףח כנגד הכנסה"אש 1700



הערותהערותהערותהערותסטאטוססטאטוססטאטוססטאטוס2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 2010201020102010- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

אחזקת בסיסיי  משמר אזרחי

הפעלה למתמידים

אחזקת בסיסיי  

הפעלה  

למתמידים

בהתאם להנחיות משרד  אחזקה שוטףח"אש 67ח"אש67

הפנים

,  הדרכותו"וכ,הסעות, הדרכותהוצאות שנות

ו"וכ,הסעות

טיפול שוטףח"אש 18ח"אש 18

א  "השתתפות הג

ארצי

על פי הנחיות  א"על פי הנחיות הג

א"הג

מועבר או מקוזז ישירות  158158

מתקציב מענק

איגוד ערים 

לכבאות

השתתפות המועצה  

באיגוד

השתתפות  

המועצה באיגוד

רשום אצלנו אין  ח"אש 2648ח"אש 2648

משמעות לאגף

2010-2011ביטחון ' מח-המשך תוכנית תקציב

כ תקציב "סה

שותף לביצוע 

התוכנית

ר  "תב-כ"סה

לביצוע התוכנית

התקציב לא כולל 

משכורות ורכבים

התקציב לא כולל 

משכורות ורכבים

ח"אש 4940

כ נטו מועצה  "סה

ח"אש 416לביטחון 

ר  "תב–כ "סה

ח"אש600

ח לפעולות"אש  393

השתתפות  -2806

"  המועצה בהג

ובאיגוד

כנגד   - ח"אש 2177

הכנסות  

ר"ח תב"אש 927

התקציב לא כולל שכר 

ורכב



2010-2011רכש ומנהלה ' מח- תוכנית תקציב

- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

2010201020102010

הערותהערותהערותהערותסטאטוססטאטוססטאטוססטאטוס2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 

החלפת מרכזיה  שדרוג תקשורת

חיבור מערכת  ,תחבורה+

תקשורת  +הקלטות וכל סנטר 

דואר+

החלפת מרכזיה  

חיבור מערכת  ,תחבורה+

תקשורת  +הקלטות וכל סנטר 

דואר+

מרכזייה  ח"אש750ח"אש 690

בשלבי מכרז   

שוטף+

שח מותנה"א 200

תוצאות מכרזבוצעח"אש 70ח"אש 35ארכיון חיצוניארכיון חיצוניארכיון

ח"אש 120נכסים+אינוונטר

  175נכסים 

ח אינוונ"אש

ארגון האינווטר  

בהתאם לחוק

נוסף בניין הרווחהטיפול שוטףח"אש 70ח"אש 70מתחם המועצהמתחם המועצהאחזקת מבנים

נוסף בניין הרווחהשוטףח"אש400ח"אש  430מתחם המועצה והתחבורהמתחם המועצה והתחבורהחשמל מיים

טיפול שוטףח"אש 120ח"אש 135ו"גינון גלוי אש וכו"גלוי אש וכ,גינון עבודות קבלניות טיפול שוטףח"אש 120ח"אש 135ו"גינון גלוי אש וכו"גלוי אש וכ,גינון עבודות קבלניות

אשח"350ח"אש 400תחבורה+מתחם המועצה תחבורה+מתחם המועצהנקיון,עבודות קבלניות

מותנה תוצאות  ח  "אש 450ח"אש"490שמירה מוקד

מכרז

אשח"80ח"אש"80משרדיות כלל מועצהמשרדיות כלל מועצההוצאות משרדיות

ח"אש 2585שח"א2330 כ"סה



מחלקת ניהול מערכות מידע- תוכנית תקציב 
- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

2010201020102010

הערותהערותהערותהערותסטאטוססטאטוססטאטוססטאטוס2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 

שדרוג מערכת    

שכר+מחשוב פננסי

אוטו מצייה פיננסי

אוטומציה שכר

אוטו מצייה פיננסי

אוטומציה שכר

307  

ח"אש

200  

ח"אש

ח"אש 147

ח  "אש 104

על בסיס וצאות  

מכרז מכרז

החלפת מחשבים מסכים  החלפת מחשבים ותוכנותשדרוג חומרה

תוכנות

הלוואה או    

מליון    1.5 ר"תב

ח"ש

תמיכה במערכת  

המידע

העסקת מנהלת מערכות  יני"י חברת ג"תמיכה ע

תמיכה ויעוץ+מידע

200  

ח"אש

  -תוקצבח"אש 300

ח"אש300

כולל שכר  -1

ויעוץ

התקציב לא  

כולל  עוזר  

לגילי

  700הוצאות מחשוב

ח  "אש

ביצוע בפועלח"אש 560

,  גזברות, מזכירות, לשכהמשרד ללא נייר

פיתוח

,  שיפור פני הכפר, ב"מר

,  חינוך, חברה ונוער, רווחה

לשכה משפטית

"אש1407כ"סה

ח

ח"אש 1011



2010-2011בטיחות ' מח- תוכנית תקציב

הערותהערותהערותהערותסטאטוססטאטוססטאטוססטאטוס2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 2010201020102010- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

הסדרת מתקני 

משחקים על פי  

התקנים

ח מתקציב "אש 200ביצוע ממצאי הסקרסקר מתקנים בישובים

ח סקר"אש 10ישובים 

ח  "מליון אש 1.3

תקציב תשתיות  

ישובים

אם לא יבוצע יוסרו  

המתקנים

מתקני מפעל 

הפייס

  12מתקני ספורט   12

ומתקני משחקים

  15מתקני ספורט ב 15

שישובים

ר מפעל "ח תב"אש600

הפייס

מתקני ספורט 15

ח מפעל "אש400

הפייס

ר ממפעל "דרישת תב

הפייס

לווי ויעוץ   

מקצועי  

יועץ בטיחות חצוני

למוסדות חינוך ארועים  

מועצתיים ולוועדת  

הבטיחות

יועץ בטיחות חצוני

למוסדות חינוך ארועים  

מועצתיים ולוועדת הבטיחות

אגף  , אגף מינהלהח"אש 60ח"אש70

חברה  מינהל חינוך

הדרכת עובדים  הדרכות

וישובים

הדרכת עובדים  

וישובים

ח"אש 20ח"אש20

ח"אש10לעובדיםלעובדיםציוד מגן אישי

אמצע בטיחות  

במוסדות חינוך

ע"שפ-תקציב חינוךח"אש 15תאורת חירום,שילוט  עצוריםחירום.ת,שילוט מעצורים

חברה-תקציב חינוךח"אש 17ח"מוס–ספורט .בדיקת אח"מוס–ספורט .בדיקת אח"ספורט במוס.א

פיתוח-תקציב חינוךח"אש 250ח"אש 150'במוסדות חינוך חשמל וכובדק ביית בטיחות

תקציב -ח"אש 100-כ"סה

בטיחות לאגף

ר ומסעיפי "היתר מתב

אגפים

תקציב -ח"אש  90

בטיחות לאגף

ר  "היתר מתב

ומסעיפי אגפים



2010-2011מנהלת האגף  - תוכנית תקציב

- - - - תקציב תקציב תקציב תקציב 20102010201020102011201120112011יעדיעדיעדיעד

2010201020102010

ביצוע חצי  ביצוע חצי  ביצוע חצי  ביצוע חצי  

2010201020102010שנתי שנתי שנתי שנתי 

הערותהערותהערותהערות2011201120112011תקציב תקציב תקציב תקציב 

הוצאות  מכרזים

פרסום

הוצאות  

פרסום

ח כנגד  "אש 40

הכנסה

ח כנגד  "אש40ח"אש 20

הכנסה

הוצאה כנגד הכנסה

ביטוח רכוש  ביטוח

תכולה  

דירקטורים  

ו"וכ

ביטוח רכוש  

תכולה  

דירקטורים  

ו"וכ

ח כנגד  "אש 220ח"אש 700ח"אש 390ח"אש 600

הכנסה

הוצאות  

משרדיות

ציוד משרדי  

השתלמויו,

כיבוד  ,ת 

ו"וכ

ציוד משרדי  

השתלמויות  ,

ו"כיבוד וכ,

ח"אש  50ח"אש 35ח  "אש 40

ח"אש790ח"אש 445אשח"680כ  "סה



תודה על ההקשבה•


