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דבר 
ראש 

המועצה 

 שלום רב,

אני מתכבד להגיש לכם את תוכנית העבודה לשנת 2020  אשר משקפת את פועלה של המועצה 
 להמשך מימוש היעדים והמטרות העומדים בפנינו.

בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים רבים במטה יהודה במגוון תחומים: ביטחון ובטיחות, חינוך 
 ושירותים חברתיים, פנאי וקהילה, תרבות וחברה, תיירות, חקלאות ותעשייה.

אגפי המועצה החלו בהתייעלות תקציבית כבר בשנת 2019 והגישו תוכניות עבודה שיאפשרו למועצה 
 להמשיך ולספק לתושבים, שהם הלקוחות שלנו, את השירות הטוב ביותר האפשרי, ואף להעצימו.
השנה האחרונה אופיינה גם בהישגים רבים במערכת החינוך, בשמירת אזור התעשייה הרטוב בידי 

 המועצה, בפיתוח האזורי הנרחב, בהקמת תשתיות חדשות, בתיירות מתחדשת ובקהילה צומחת.
מנהלי האגפים, כל עובדי המועצה ואני מחויבים להעניק לכם את איכות החיים הטובה ביותר ורמת 

השירותים הגבוהה ביותר בכל תחום ותחום: ביטחון ובטיחות, חינוך, רווחה, מקורות פרנסה ושירותים 
נלווים שהופכים את מטה יהודה לרשות מובילה באיכות החיים בישראל. עקרונות אלה עומדים בבסיס 

 תוכנית העבודה לשנת 2020. 
יחד נמשיך לממש את הפוטנציאל הרב הטמון במטה יהודה ולמצב את המועצה כמוקד משיכה 

 אטרקטיבי לאוכלוסיות חזקות מרחבי הארץ, ולמבקרים מהארץ ומהעולם.
כמו תמיד, דלתי פתוחה בפניכם לכל יוזמה, רעיון ועצה.

שלכם,
ניב ויזל

ראש המועצה
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דבר 
מנכ"לית 
המועצה 

 שלום רב,

המועצה האזורית מטה יהודה עם הפנים לשנת 2020. במהלך החודשים האחרונים עמלנו במועצה על 
 בניית תכניות עבודה רוחביות למימוש החזון של כל אגף ואגף לשנה זו.

תכניות אלו מציבות אתגרים בפני מנהלי ועובדי המועצה והן משקפות את התחייבותנו למתן השרות 
 הטוב ביותר לתושבים. 

תכניות העבודה הן תוצר של חזון המועצה שבבסיסו הובלה ופיתוח בתחומים רבים ובהם: פיתוח 
ותכנון כלכלי, חיזוק החינוך, איכות הסביבה, הנגשת שירותי המועצה, חיזוק הוועדים, התקשרויות 

 ועוד. 
לשכת מנכ"לית המועצה מנהלת ומתכללת את העשייה המועצתית ומקדמת באמצעות יעדים 

 מוגדרים את מתן השירות האיכותי והיעיל ביותר לתושבים. 
בתוך כך אחראית לשכת המנכ"לית על ניהולה השוטף של המועצה תוך עמידה ביעדי תקציב, 

התמקצעות הארגון, פיתוח ההון האנושי, חיזוק הקשר ותחושת השייכות של העובדים למטה יהודה 
 והנגשת שירותים לתושבים ולוועדי הישובים.

 לתפקידכם כנבחרי ציבור במועצה האזורית מטה יהודה חשיבות רבה שאחריות לצידה. 
 אני מזמינה אתכם ליטול חלק במלאכת הובלת המועצה בשותפות ומתוך אחריות ושליחות ציבורית.

יחד נעשה ונצליח .
"הדרך היחידה לעשות עבודה מצוינת היא לאהוב את מה שאתם עושים". )סטיב ג'ובס(

 שלכם,
 יעל אברמן טאובין

מנכ"לית המועצה
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 מחלקת פרט
 שרות פסיכולוגי חינוכי 

 מחלקת גיל הרך
 מחלקת בתי"ס יסודיים

 מחלקת על יסודיים
 חשבות

 יח' מינהל תאום ותפעול
 קידום נוער

 ניצנים

 מחלקת תרבות
 מחלקת שרותי דת 

     ותרבות תורנית
  מחלקת נוער

 מחלקת ספורט
 מחלקת תיירות וחקלאות

 ספריה
 מדור סטודנטים וצעירים

 מחלקת תקציבים
 מחלקת רכש 

  הנהלת חשבונות
 מחלקת גביה

 יח' הסכמים וביטוחים

 מינהל וזכאות
 חשבות

 פעוטות בסיכון
 תעסוקה לרווחה

 מרכז דיאלוג 
     קהילתי וגישור

 מרכז יום לקשיש

 יח' תקשוב מועצה
 יח' תקשוב מוסדות חינוך

 יח' תקשורת שיווקית
 יח' מאגרי מידע

 תכנון אסטרטגי
 מוקד המועצה

 הרשות לבטחון קהילתי
 שירות

 מחלקת אחזקת 
     מבני ציבור וחינוך

 מחלקת בינוי ותשתיות
 מחלקת חשמל

 מחלקת ביוב

 מחלקת בטחון    
     חירום ובטיחות

 מחלקת תחבורה
 קידום רישוי 

     עסקים ותברואה

אגף חברהמינהל החינוך
 וקהילה

אגף כספים
אגף רווחה 

ושרותים
 חברתיים

אגף מידע 
ותקשוב

אגף תפעול 
ופיתוח

אגף 
שרות 

ואסטרטגיה

אגף בטחון, 
רישוי עסקים 

ותחבורה

מליאת המועצה

הנהלה נבחרת

 יועצת לשוויון מגדר
 מנהלה

 מחלקת ועדי ישובים
 הון אנושי ושכר

 דוברות ויחסי ציבור

 שרותים וטרינריים
 איכות הסביבה וחזות הכפר

מנכ"לית 
המועצה

ראש המועצה
ניב ויזל

סגני ראש 
המועצה

יועמ"ש
המועצה

מבקר 
המועצה

 מחלקת תכנון
 מחלקת רישוי

 מחלקת פרויקטים ותשתיות
  מחלקת פיקוח

אגף ההנדסה הוועדה 
לבניין ערים
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חיזוק הוועדים 
והישובים:

חיזוק וליווי ועדים מקומים 
ופיתוח ישובים בהיבטים 

מנהיגותיים, כלכלים 
וחברתיים

הנגשת שירותי 
המועצה לתושבים 

תוך התייעלות 
פנים ארגונית 

וכלכלית

חיזוק החינוך 
בבית:

המשך תהליך חיזוק 
החינוך, הנוער והתרבות 
במטה יהודה והתכנסות 
לחיזוק מוסדות החינוך 

המועצתיים   
שיפור איכות 

הסביבה:
המשך תכנון סוגיית 

האשפה הרטובה והיבשה, 
מציאת פתרונות בתחום 
הסביבתי לרבות טיפול 

בפסולת גושית ופתרונות 
ביוב בישובים 

שאינם מבויבים

פיתוח ותכנון 
כלכלי:

שינוי התפיסה הכלכלית 
של המועצה בעקבות 
האתגרים של הערים 

הסמוכות, פיתוח אזורי 
תעשייה חדשים והשלמת 

אזורי התעשייה הקיימים

יעדי מועצה 
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הישגים מרכזיים 

1234
אישור תכנית מתאר 
חדשה למטה יהודה 
ראשונה מסוגה בארץ

קבלת סימן מסחרי 
על איכות תוצרי היין 
"נפת יין אזור יהודה" 

תכנית 
מנהיגות חדשה

56 משרד הכלכלה 
והתעשייה קבע כי:

מטה יהודה ידידותית 
לעסקים קטנים

שינויים ארגונים 
 ותחילת

טיוב ההון האנושי

החלטה ותחילת
יישום מתווה 
הסעות חדש
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"הסתכלות על האחר וערבות הדדית"

אגף הון 
אנושי 
ושכר

ייצוג של עובדים ממגזרים 
חברתיים שונים ומקבוצות 

אוכלוסייה מיחדות בכוח 
העבודה של המועצה

אגף חברה 
וקהילה

פתיחת קבוצת ספורט 
לבעלי צרכים מיוחדים

יצירת ערוץ תקשורת 
מותאם במוקד המועצה 

עבור בעלי צרכים מיוחדים

אגף בטחון, 
רישוי עסקים 

ותחבורה

מיזם נוער בהתנדבות 
מנהיגות , מחשבה ומעש

מינהל 
חינוך

פעולות פורום צמי"ד 
והפקת 3 אירועים למען 

קהילת האחר והשונה 
במחלקות מנהל החינוך 

ובבתי הספר

אגף רווחה 
ושרותים 
חברתיים

צוות אגף הרווחה 
חוגג ימי הולדת 

לוותיקי מטה יהודה

אגף 
שרות 

ואסטרטגיה
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לשכת 
מנכ"ל

קידום שוויון מגדרי 
חיזוק מועצת נשים ויצירת מועצה 

המקדמת שוויון מגדרי בקרב 
עובדים ותושבים, קידום נושא 

צרכים מיוחדים ברמה מערכתית, 
הפיכת מטה יהודה למועצה ירוקה 

חברה 
כלכלית

סקר נגישות מבני ציבור לשכה 
משפטית

אגף מידע 
ותקשוב

שימוש בטכנולוגיה 
צעירה לדור הוותיק

וועדה 
לתכנון 
ובנייה

פרוייקט סביבתי קהילתי- 
קירוי רחוב כפרי מחומרים 

ממוחזרים.

אגף 
תפעול 
ופיתוח

שיפוץ 2 מבני מגורים 
לאוכלוסייה חלשה בתיאום 

מול מחלקת הרווחה 
+ הקמת פינת הנצחה 

אקולוגית. 

שיבוץ עו"ד חיצוני המתמחה 
ברשויות מקומיות, יום בשבוע, 

לסיוע ליישובים )ועדים מקומיים( 
שהתקציב לא מאפשר להם 

לשכור שרותים משפטיים קבועים
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2019 20202017 201820162015

58,486

61,000

57,128

54,982

53,413

51,600

מספר התושבים לפי שנים
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מגדר - תושבי מטה יהודה

תושבים: 
29,418

תושבות: 
29,028
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התושבים לפי גילאים

6,544

12,914

17,601

15,748

5,639

0-5 6-18 19-40 41-65 66+
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לשכת מנכ"לית

12 13 



לשכת
מנכ"לית

וועדי ישובים

יועצת לשוויון מגדר

הון אנושי ושכר

דוברות  ויחסי ציבור

מנהלה

שרותים וטרינריים

איכות הסביבה 
וחזות הכפר

מנכ"לית 
המועצה

אגף תפעול
 ופיתוח

אגף רווחה 
ושרותים 
החברתיים

אגף
מידע ותקשוב

אגף חברה
 וקהילה

מינהל 
חינוך

אגף שירות 
ואסטרטגיה

מוקד המועצה

אגף בטחון, רישוי 
עסקים ותחבורה
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לשכת
מנכ"לית

  התמקצעות הארגון

  חיזוק הקשר ותחושת השייכות של העובדים והתושבים למטה יהודה

  הנגשת שירותים לתושבים ולוועדי הישובים

  ניהול שוטף של פעילות הרשות תוך עמידה ביעדי התקציב

  "הסתכלות על האחר"- חיזוק ערבות הדדית ומתן מענה לאוכלוסיות השונות

מטרות ויעדים 
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מטרות ויעדים 

חיזוק הקשר ותחושת 
השייכות של העובדים 
והתושבים למטה יהודה:

הנגשת שרותים לתושבים 
וועדי הישובים 

1. יצירת דרכי תקשורת 
אפקטיביים לתושבי המועצה 

כולל שיתוף ציבור 
2.יצירת שפה אחידה 

לפרסומי המועצה
3. הנגשת שירותים, הגדלת 

שקיפות ושיתוף בנעשה 
ברחבי המועצה 

4.יצירת תחושת גאווה 
וחיבור לפעולות המועצה

1. שיפור במתן השירות דרך 
בקרה והכשרות 

2. חיזוק הקשר עם וועדי 
הישובים דרך ליווי 
ואשכולות אזוריים 

3. שיפור בתחבורה ציבורית 
4. הנגשת שרותים רלוונטיים 
לתוך הישובים או לאשכולות 

הישובים 

ניהול שוטף של פעילות הרשות 
תוך עמידה ביעדי התקציב    
1. ביצוע תכניות העבודה כפי 
שאושרו ע"י הנהלת המועצה 
2. מעקב ובקרה על תקציב 
האגפים במועצה כל רבעון 

3. פעולות ליצירת התייעלות 
פנים ארגונית 

"הסתכלות על האחר" 
 חיזוק ערבות הדדית ומתן 
מענה לאוכלוסיות השונות

1. חיזוק והגברת מערך 
ההסעות מישובי המועצה

2. פרוייקטים המקדמים שילוב 
האוכלוסיות השונות 

ברחבי המועצה 
3. קידום שולחן מקצועי 

לבחינת מענה לאנשים עם 
צרכים מיוחדים 

4. בקרה על בטיחות 
בהסעות / מוגנות 

התמקצעות הארגון 

1. יצירת תרבות ארגונית 
מקצועית המבוססת 

על נהלי עבודה 
2. ביסוס עבודה שרותית 
ועמידה בלוחות זמנים  
3. יצירת שיתופי פעולה 

ועבודה מסונכרת של כלל 
אגפי המועצה
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מיקודים אסטרטגיים
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הנגשת שירותים 
וקשר עם התושבים

פיתוח אשכולות 
)מרכזי שירות ותרבות לקהילה( 

וחיבור בין ישובים 
בעלי צרכים דומים

שמירה, תכנון ופיתוח 
המרחב הכפרי, 

קיימות, טבע וסביבה

פיתוח כלכלי 
של הישובים, 

התושבים והעסקים

חינוך למצוינות ערכית, 
פדגוגיה אקטיבית 

וקידום השכלה גבוהה

מוקד משיכה תיירותי 
ודוגמה לחיים 

מגוונים וערכיים

פיתוח יישובי המועצה 
בהיבטים קהילתיים, 

פיזיים ומנהיגותיים
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תחומי ליבה

אגף ההנדסה 
הוועדה לבניין ערים
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אגף
 ההנדסה 

הוועדה לבניין
ערים 

 וועדות גבולות- שמירה על הבית ועל שטחי המועצה

 תכנון כוללני- תכנית מתאר כוללנית מקיפה למועצה

 תכנון כולל לישובים- ליווי תכנון וליווי הליכים סטטוטוריים של התכניות

 תכנון מבני חינוך, קהילה וציבור

 רישוי- קידום בקשות להיתרי בנייה

 שמאות- יצירת הכנסות למועצה באמצעות השבחה מתכניות והיתרים

 פיקוח- פיקוח על הבנייה וטיפול בטפסי אכלוס לבנייה חדשה

 קידום תכניות ופרויקטים מניבים לטובת ייצור הכנסות, לפיתוח המועצה

תחומי ליבה
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אגף
 ההנדסה 

הוועדה לבניין
ערים 

סגנית מהנדסת 
ומנהלת פרוייקטים

מהנדסת
 המועצה

פיקוח רישוי 
ומידע  שמאות ארכיב

בודק תוכניות
 תב"ע

סגן המהנדסת 
לפרויקטים לאומיים 

ותשתיות
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אנחנו במספרים

10
תכניות נקודתיות

180
טפסי אכלוס

10
תכניות לתשתיות הנדסיות: 

כבישים, ביוב, מים, גז

2,880
מענים בקבלת קהל 

350
בקשות להיתר בשנה 

30
תכניות כוללות 

לישובים

180
שעות דיונים בלשכת 

התכנון המחוזית

1,300
שעות ייעוץ משפטי 

במשרדי הוועדה

100
תיקי פיקוח

20 21 



היטל השבחה בין השנים 2015-2019 בש"ח

&42,324,253.74

2016 20172015 2018 2019

₪ -

₪ 2,000,000.00 

₪ 4,000,000.00 

₪ 6,000,000.00 

₪ 8,000,000.00 

₪ 10,000,000.00 

₪ 12,000,000.00 

2015 2016 2017 2018 2019

היטל השבחה  

אגף
 ההנדסה 

הוועדה לבניין
ערים 

22 23 



הכנסות הוועדה שנים 2015-2019
100,000,000 ש"ח

סה"כ: 99,175,394.59 ש"ח

אגף
 ההנדסה 

הוועדה לבניין
ערים 

אגרות היטל 
ביוב

היטל 
השבחה

קנסות 
בית 

משפט

0.00
5,000,000.00

10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00

היטל 
השבחה

אגרות היטל 
ביוב

קנסות 
בית 
משפט

סך הכל

22 23 



הישגים משמעותיים  
2019

תיירות – מבנים תומכי תיירות ותוצרת חקלאית מקומית
צימרים, מסעדות, מרכזי מבקרים

יחידה שלישית בנחלה, יחידה חמישית בנחלה )"דיורית"(  

פיצול מגרש מנחלה בסמכות וועדה מקומית

הסדרת יקבים כמבנה חקלאי הכולל מרכז מבקרים וחנות

חקלאות – מבנים חקלאיים בשטחי א' וב' של המושב, 
בשטחים החקלאיים במרחבים צמודי דופן לישובים

אישור תכנית מתאר מפורטת למטה יהודה )שלב א( - 
התכנית הראשונה בארץ המאפשרת הוצאת היתרי בנייה 

בתחומים הבאים:

אגף
 ההנדסה 

הוועדה לבניין
ערים 

24 25 



הישגים משמעותיים מהשנה האחרונה
מנהל התכנון אגף בקרת רשויות מקומיות, ציון מסכם: 87.6 

24 25 



מטרות ויעדים 
מועצה:

1. שמירה על המרחב הכפרי ופיתוחו, חיזוק זהות וצביון תיירותי וחקלאי תוך שמירה על ערכי 
קיימות טבע וסביבה ותכנון מוטה קהילה. 

2. תכנית מתאר כוללת ליצירת מסד תכנוני לקידום כלכלה ותעסוקה.
3. קידום תכנון וביצוע פרויקטים מועצתיים של תיירות, חינוך, חברה ונוער, ושטחים פתוחים.

מועצה:
1. קידום ואישור תכנון סטטוטורי מתארי למועצה ולישובים

2. תכנון מוסדות חינוך, חברה וקהילה
3. תכנון פרויקטים כלל מועצתיים- פארק נחל שורק, אצטדיון, שילוט, בית מועצה, שילוב 

מנהלי פרויקטים.
4.שילוב מתכנן קהילתי בליווי תכנון 

וועדה:
הסדרה בהתאם לתיקון 116.

ייצור הכנסות למועצה- אגף מניב הכנסות.
מעמד וועדה עצמאית- האצלת סמכויות.

וועדה:
הטמעה ויישום המתאר, יצירת הכנסות, סריקת ארכיב

26 27 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

תשלום מקוון של אגרות מידע 
ופיקדונות לייעול ההליך

פרוייקט סביבתי קהילתי- קירוי רחוב 
כפרי מחומרים ממוחזרים

26 27 



מינהל חינוך

28 29 



מינהל 
חינוך

תיאום תפעול 
ולוגיסטיקה

כספים

ראש מינהל 
חינוך

בתי ספר גיל רך שירות 
פסיכולוגי

קב"סים קידום נוער חינוך מיוחד 

28 29 



מינהל 
חינוך

 תכנון ופיתוח אסטרטגיות פדגוגיות וחינוכיות

 תכנון אסטרטגי של פרוגרמת בינוי מוסדות החינוך 

 תחזוקה והפעלת מוסדות חינוך מבחינה מנהלית 

 ניהול מערך כוח אדם בחינוך

 ניהול ממשקים עם גורמי פנים וחוץ

תחומי ליבה

30 31 



אנחנו במספרים

130
גנים

450
עובדי מועצה תחת 

מנהל החינוך

15,500
תלמידים

12,000
מוסעים

14
מעונות יום

25
בתי ספר

200
תקציב שנתי

מליון

360
סייעות

מעל-

30 31 



הקמת בית הספר משלב מעיינות

הצמחת תיכון דרור והחווה החקלאית

קידום תכנית אסטרטגית

שיפור משמעותי בהישגי הבגרות
)כ-10% ברמה רשותית(

קליטת 6 מנהלים חדשים וניהול 
המשברים בשני בתי ספר

שיפור משמעותי בתחושת 
המוגנות בבתי הספר ובהסעות

מינהל 
חינוך

הישגים משמעותיים  
2019

32 33 



מטרות ויעדים 

מטרה: שיפור אקלים בבתי ספר
יעד: חיזוק ועיבוי מערך מדריכי המוגנות בבתי ספר ושיפור משמעותי במיטבי האקלים

מטרה: החזרת התלמידים בחינוך העל יסודי וחיזוק המענים הפדגוגיים בבתי הספר במועצה 
יעד: הקמת מרכז "מייקרס ספייס" ושתי מגמות על אזוריות מתחום האומנות והטכנולוגיה

מטרה: הרחבת המענים לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים 
יעד: הכשרת פורום צמ"יד וביצוע משותף של שלושה מיזמים חינוכיים 

      קהלתיים למשפחות התלמידים עם צרכים מיוחדים

מטרה: טיוב ההון האנושי והמקצועיות של בעלי התפקידים: מנהלים, סייעות גנים 
וחינוך מיוחד, עובדי מנהל החינוך

יעד: חיזוק הכשרת החינוך המיוחד וסייעות גנים )יצירת מערך הכשרות לסייעות(

מטרה: בניית פרוגרמת חינוך כוללנית הכוללת תמונת תכנון דמוגרפית למוס"ח 
בעשור הבא, מאתרת שטחים חומים למוס"ח ומקבעת את מיקומם של מוס"ח 

הזמניים והעתידיים 

32 33 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

רישום מקוון להסעות, בניית מנגנון 
מענה יעיל לטיפול בפניות תושבים 

פעולות פורום צמי"ד והפקת 3 אירועים 
למען קהילת האחר והשונה במחלקות 

מנהל החינוך ובבתי הספר

34 35 



חברה כלכלית

34 35 



חברה 
כלכלית

 זרוע ביצועית של המועצה לעבודות בנייה ותשתיות

 פיתוח, הקמה ואחזקה של אזורי תעשייה 

תחומי ליבה ייזום פרויקטים כלכליים

36 37 



חברה 
כלכלית

יו"ר החברה

מנכ"ל

מנהלת לשכה 
GMO ובקרת

שירותי הנח"ש מנהל פרויקטים
וחשבות

ניהול אזור תעשיהיועץ משפטי 

36 37 



אנחנו במספרים

30
פרויקטים של תכנון ביוב, 

בנייה ותשתיות

 1600
דונם של אזורי תעשיה

 15
פרויקטים בביצוע 

מידי שנה

 70
מפעלים ומחסנים 
באזור התעשייה 

הרטוב

 3.5% - 5%
הכנסות

250
היקף כספי של הפעילות

מיליון ₪

100
השקעות

מיליון ₪

כ- כ-

כ-

38 39 



אנחנו במספרים

הישגים משמעותיים  
2019

חינוך: בניית 7 גנים, בית ספר יסודי ואולם ספורט

התייעלות אנרגטית:

ביוב: השלמת ביוב מחסיה, סילוק שפכי נווה שלום
)ביוב אבן ספיר, הראל, בר גיורא- כניסה לביצוע סוף 2019(

איזור תעשיה: ביצוע כלל התשתיות התת קרקעיות 
באזור התעשייה בהיקף של 20 מילון ₪

החלפת פנסי תאורה לאלמנטים חסכניים באזור תעשיה

קידום התקנת פנלים סולריים על גגות מבני ציבור

קידום פרויקט המרת פסולת

חברה 
כלכלית

38 39 



מטרות ויעדים 

מטרה: קידום אזורי תעשייה
יעדים:

1. קידום סטטורי של אזורי תעשייה: תרקומיה, בית שמש, צור הדסה
2. המשך פיתוח של אזור תעשיה הרטוב ב': כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות תת קרקעיות

3. שיווק ומכירה יתרת קרקעות פנויות באזור התעשייה הרטוב ב' )כ-40 דונם(

מטרה: תכנון ובנייה מערכות ביוב
יעדים:

1. סיום תכנון מלא של מאסף עדולם מערב
2. סיום תכנון מלא של מאסף עציונה מול משרד הבינוי

3. תכנון מערכות בחמישה ישובים

מטרה: יצירת פרויקטים מחוללי הכנסה
יעדים:

1. מרכזים טרמיים התקשרות עם שלושה ישובים 
2. התייעלות אנרגטית סיום התקנת פיילוט לדים בשני ישובים

3. המרת פסולת לאנרגיה ירוקה )בדיקת התכנות והכנת מכרז(
4. פרויקטים מחוללי הכנסה במספר ישובים במועצה

40 41 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

שדרוג והנגשת המידע של החברה 
באתר האינטרנט

סקר נגישות מבני ציבור

40 41 



אגף חברה וקהילה

42 43 



אגף חברה 
וקהילה

 ספורט

 תרבות

 נוער

 תיירות

 שירותי דת ותרבות תורנית

 מרכז צעירים

 ספריה

תחומי ליבה

42 43 



אגף חברה 
מנהלת אגף חברה וקהילה

וקהילה

נוער תיירות תרבות

היכל התרבות יד חריף
ספרייה ניידת רבנים ישוביים

רב אזורי
בלניות

חיילים משוחררים

ספרייה צעירים שרותי דת ותרבות צעירים
תורנית

ספורט

44 45 



אנחנו במספרים

36
שנות שירות 

וחיילים ביישובים 

600
משתתפים 

בחוגי ספורט 

2,000
 תלמידים ביד חריף ושלוחותיו 

1,600
מלגות המחולקות בשנה

13
רבנים

 ישוביים

40
יקבים

57
רכזי נוער וקהילה 

בישובים 

350
צימרים, מלונות, 

מסעדות, אטרקציות ואמנים

148
עסקים עם 

תעודות כשרות 

400
מנויים 

בהיכל התרבות 

34
מקוואות

44 45 



אגף חברה 
וקהילה

הישגים משמעותיים  
2019

 פתיחת מתקן ספורט בהרטוב ותחילת עבודה על אולם צור הדסה 

 פתיחת ארבעה מוקדי ספורט נוספים בשלוחות גיזו, האלה וההר

 הגדלת משתתפים בחינוך הבלתי פורמאלי במגזר הערבי ב 100% 

 פתיחת בית ספר מנגנן בעין הרים

 איחוד שני פסטיבלים לחודש של יצירה מקומית 

ביסוס הקונסרבטוריון לקראת עליה לשלב נוסף

 גידול מספר המדריכים בתנועות הנוער ב 20%

46 47 



מטרות ויעדים 

מטרה: מיתוג המועצה כאזור יין רשמי ראשון בארץ כמנוף לפיתוח כל תחומי 
התיירות באזור

יעד: הכרזה על המועצה לאזור יין

מטרה: מענה הולם למצוקת הקבורה במטה יהודה
יעד: הקמת בית עלמין חמישי שיהווה פתרון קבורה ליישובי ההר

מטרה: יצירת מענה אזורי לילדים ונוער בסיום יום הלימודים כחלק מתפיסת 
ה"אשכולות"

יעד: הקמת 2 מרכזים קהילתיים בבתי הספר "האלה" ו"עין הרים"

46 47 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

חתימת אמנת חינוך בלתי פורמאלי 
עם ועד היישוב ב- 10 ישובים. 

הקמת קבוצת ספורט 
לבעלי צרכים מיוחדים

48 49 



אגף תפעול ופיתוח

48 49 



אגף תפעול 
ופיתוח

 ביצוע מיזמי בינוי ופיתוח ביישובים ובמבני הציבור והחינוך

 ביצוע ואחזקה של מערכת הביוב הציבורית

 הבטחת תקינות מתקני החשמל

תחומי ליבה אחזקה שוטפת של מבני החינוך והציבור וטיפול במפגעים

50 51 



אגף 
תפעול ופיתוח

מנהלת אגף

אחזקת
 מבני ציבור 

ומוסדות חינוך
חשמל בינוי ותשתיות ביוב

50 51 



אנחנו במספרים

מליון ש"ח 7.6
היקף כספי בתחום הבינוי )חינוך/בדק בית(

23.8
היקף כספי בתחום ההרחבות

מליון ש"ח 18.7
היקף כספי בתחום פיתוח 

והשקעות בישובים

מליון ש"ח

10.5
־היקף כספי בתחום התשתיות הרטו

7מליון ש"ח
מט"ש

29
תחנות סניקה

7
מאספים ראשיים

 באורך של כ-65 קמ'

52 53 



5,450
קריאות שרות 
במוקד המועצה

מליון ש"ח 2.5
היקף כספי בתחום אחזקת

 מבני ציבור וחינוך

8,000
עמודי תאורת רחוב

250
־היקף כספי בתחום החש

אלף ש"ח

52 53 



הישגים משמעותיים  
2019

השלמת התקנת הצללות בכל מוסדות החינוך

איזון ומעבר לרווח בתוכנית לניטור שפכי תעשייה

הכנת תיק חירום לביוב

הכנה ואישור 20 תכניות תנועה 
חדשות ביישובי המועצה

אגף תפעול 
ופיתוח

54 55 



מטרות ויעדים 

מטרה: התייעלות אנרגטית בצריכת החשמל וזיהום הסביבה
יעד: הקמת מערכת פוטוולטאים על 3 גגות בתי ספר

מטרה: הגדלה ושדרוג תשתיות ביוב קיימות 
יעד: הגדלת מט"ש נתיב הל"ה ותחנת סניקה טל שחר כמשחררי חסמי דיור

מטרה: ביצוע בקרה לאחזקה בבתי ספר ובגני ילדים
יעד: איסוף נתונים אחת לחודש ועריכת בקרה עצמית ותוכנית עבודה 

לחודש שלאחריו

54 55 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

חיזוק הקשר בין הנהגות היישובים ומתן 
מענה צמוד ומקצועי בתחום השקעות 

הפיתוח ביישובים ובדיקת שביעות הרצון 
ע"י עריכת סקר בתחילה/אמצע/סוף שנה 

והקמת מערכת מידע דיגיטלית

שיפוץ 2 מבני מגורים לאוכלוסייה 
חלשה בתיאום מול אגף הרווחה 
+ הקמת פינת הנצחה אקולוגית

56 57 



אגף ביטחון,
רישוי עסקים ותחבורה

56 57 



אגף ביטחון, 
רישוי עסקים 

ותחבורה

 הערכות המועצה בשגרה ובשעת חירום ושמירה 
       על בטיחות של מתקנים, מבני ציבור ומוסדות חינוך

 ביצוע סקר של העסקים בישובים ופתיחת קורסים להדרכה

 הגברת הבקרה והפיקוח והגדלת הדרכות בטיחות במוסדות חינוך

 הסעות תלמידים ותושבים בביטחה וביעילות
תחומי ליבה

58 59 



מנהל אגף

תחבורה

נהגים  קבטי"ם
אזוריים 

פקחים 

קידום 
ורישוי עסקים בטיחותבטחון וחירום תברואן

אגף ביטחון, 
רישוי עסקים 

ותחבורה

58 59 



הישגים משמעותיים  
2019

הקמת אגף לביטחון, רישוי עסקים ותחבורה 

מתן הכשרה, ליווי והדרכה לקידום העסקים

יישום הרפורמה במתן רישיונות עסקים 

הקמת מצפה עדולם

השקת אוטובוס פיקוד וחירום

אגף ביטחון, 
רישוי עסקים 

ותחבורה

60 61 



אנחנו במספרים

16
יישוביי קו תפר

152
מוסדות חינוך המחייבים 

אישור בטיחות 

360
מתקני משחק וספורט 

ביישובים

1,700
1700 קווי הסעות ביום 

250
 עסקי מזון 

10
ישובים בטווח

 40 ק"מ  

12,000
 תלמידים מוסעים למוסדות החינוך

1000
עסקים

60 61 



מטרות ויעדים 

מטרה: מוכנות המועצה לכל תרחיש או איום מקומי או ארצי
יעד: מתן מענה לכל אירועי ביטחון ביעילות ובמהירות

מטרה: שיפור וייעול מערך הסעות בהתאם למתווה החדש 
יעד: שיפור וייעול מערך ההסעות, הפעלת המתווה החדש          

מטרה: ליווי הכוונה ועידוד לעסקים להוצאת רישיון עסק
יעד: ביצוע סקר של העסקים בישובים ופתיחת קורסים להדרכה

מטרה: צמצום אירועי הבטיחות במוסדות חינוך 
יעד: הגברת הבקרה והפיקוח והגדלת הדרכות בטיחות במוסדות חינוך

62 63 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

הפעלת מערך היסעים פנים מועצתי 
לרווחת התושבים

מיזם נוער התנדבותי 
מנהיגות, מחשבה ומעש

62 63 



תחומי ליבה

אגף רווחה ושרותים 
חברתיים

64 65 



אגף רווחה
 ושרותים 
חברתיים

ולקהילה  למשפחה  לפרט  מקצועיים  רווחה  מתן שרותי 

בשעת שיגרה ובשעת חירום, על פי התחומים הבאים:

 פרט ומשפחה 

 ילדים בסיכון

 מוגבלויות 

 מתן מענה לאוכלוסייה עוברת חוק

 אזרחים וותיקים 

 קהילה

תחומי ליבה

64 65 



אגף רווחה
 ושרותים 
חברתיים

מנהלת אגף

מנהלת מחלקהמנהלת מחלקה

עובדות מינהל 
וזכאות

רכזת מעונות

חשב

מרכז יום לאזרח 
הוותיק

מרכז גישור 
ודיאלוג קהילתי

מרכז לילד 
ולמשפחה

10 עובדים 
סוציאלים מרחביים

10 עובדים 
סוציאלים מרחביים

צוות סידרי דין צוות חוק נוער
ואפוטרופוס

צרכים מיוחדיםמתנדבים יחידה להגנת הקשיש 
/מועדוני וותיקים

רכזת משפחתונית 
- מגזר

66 67 



אנחנו במספרים

92
פניות לטיפול 
במרכז לילד 

ולמשפחה

0
תורי המתנה

20
מועדוני וותיקים

13
צוותי מוגנות מינית 

הוכשרו ביישובים

141
משפחות ויחידים 

מטופלים בסדרי דין 
ואפוטרופסות

54
גישורים במרכז הגישור 

והדיאלוג הקהילתי

6
מועדוניות 

לילדים 
בסיכון

1,540
תיקי רווחה 

274
ילדים ונוער בסיכון 
טופלו בחוק הנוער

66 67 



סיום מחזור ראשון של הכשרת וועדות מוגנות 
מינית יישוביות ופתיחת מחזור שני

הכרה מקצועית של מרכז לדיאלוג קהילתי 
וגישור על ידי הנהלת בית המשפט

הקמה והפעלת קבוצה לדיאלוג בין נשים 
יהודיות וערביות 

הקמת תוכנית יתד לצעירים וצעירות 
בגילאים 18-25 במצבי סיכון

ליווי קבוצת הבלניות בתוכנית "דיאלוג במקווה"

הקמת פרויקט התנדבות "אם לאם"

הקמת צוות עו"סים למגזר הערבי 

הקמת יחידה להגנה על האזרח הוותיק במועצה

אגף רווחה
 ושרותים 
חברתיים

הישגים משמעותיים  
2019

68 69 



מטרה: הרחבה ופיתוח שרותים פרטניים וקהילתיים בתחום הצרכים המיוחדים
יעד: הקמת קבוצת מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מטרה: הרחבת שירותי הגישור והדיאלוג הקהילתי.
יעד: הרחבת מספר הגישורים בסוגיית בן ממשיך

מטרה: העלאת המודעות בתחום האלימות נגד נשים 
יעד: קיום יום עיון שנתי למאבק באלימות כלפי נשים והקדשתו לזכרה 

של מיכל סלה, ז"ל

מטרה: פיתוח שרותים במגזר הערבי בגישה רגישת תרבות
יעד: הקמת קבוצה לאימהות צעירות במגזר הערבי

מטרה: פיתוח פרויקטים מועצתיים בתחום הוותיקים
יעד: הקמת מועדון ותיקים לניצולי שואה דוברי רוסית

מטרות ויעדים 

68 69 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

מענה מהיר ויעיל לכלל פניות התושבים, 
ללא רשימות המתנה

צוות אגף הרווחה חוגג יום הולדת 
לוותיקי מטה יהודה

70 71 



אגף שירות 
ואסטרטגיה

70 71 



אגף 
שירות

ואסטרטגיה

 התאמת שירותי המועצה לצרכי התושבים ושיפור רמת השירות לתושב

 שליטה ובקרה ואיסוף נתונים לקבלת החלטות של הנהלת המועצה 
       והנהגות הישובים

 חיזוק תחושת המוגנות והחוסן הקהילתי תוך צמצום תופעות 

       אנטי חברתיות בישובים, בבתי הספר ובמרחב הציבורי

  תכנון אסטרטגי ארוך טווח למועצה

תחומי ליבה

72 73 



מנהל אגף 
שירות

 ואסטרטגיה

מוקד המועצה הרשות לביטחון 
קהילתי שירותתכנון אסטרטגי

רכזת קהילה

מדריכי מוגנותרכזת חינוך

רכזת מניעת סמים 
ואלכוהול

אגף 
שירות

ואסטרטגיה

72 73 



השגים משמעותיים  
2019

הטמעת ווטסאפ מוקד מועצה

שיתוף פעולה עם אגף הרווחה בהכשרת
13 צוותי מוגנות יישוביים

הרחבת מענה המוגנות ע"י הצבת מדריכי מוגנות 
כמעט בכל בתי הספר המועצתיים )יחד עם מינהל חינוך(

יישום מתווה ההסעות המועצתי החדש - רישום, 
בקרה, תשלומים, תפעול מערכת. 

בניית מערך אנשי קשר יישוביים 
בחירום ובשגרה

עליה של 25% בפניות למוקד המועצה ביחס 
לשנה שעברה

אגף 
שירות

ואסטרטגיה
אנחנו במספרים

74 75 



הרחבת מענה המוגנות ע"י הצבת מדריכי מוגנות 
כמעט בכל בתי הספר המועצתיים )יחד עם מינהל חינוך(

אנחנו במספרים

360
אירועי מוגנות בהסעות

 1,900
שותפים לביטחון הקהילתי 

)יישובים, רווחה, 
בתי הספר משטרה(

 410
שירותי מועצה 

לתושבים, לספקים 
ולמטיילים

300
שיחות טלפון ביום

22,000
פניות בשנה למוקד המועצה 

23,460
משתמשים

74 75 



מטרות ויעדים 

מטרה: חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים
יעד: הקמה והכשרת מערך אמי"צים - אחראי מידע לציבורי יישובי

מטרה: שיפור והתאמת שירותי המועצה לתושבים ולישובים.
יעד: הקמת מערך אחראי )רפרנטים( שירות אגפיים / מחלקתיים

מטרה: העלאת המוגנות של תלמידי בתי הספר בהסעות התלמידים.
יעד: הכשרת כל נהגי חברות הקבלן והמועצה בהסעות תלמידים בנושא מוגנות בהסעות

76 77 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

הפעלת אוטובוס שירות בישובים

יצירת ערוץ תקשורת מותאם במוקד 
המועצה עבור בעלי צרכים מיוחדים

76 77 



אגף מידע ותקשוב 

תחומי ליבה

78 79 



אגף מידע 
ותקשוב

 פיתוח, שדרוג, תפעול ותחזוקה בתחומים הבאים :

 ניהול מידע

  ניהול ידע 

 ניהול טכנולוגיה 

 ניהול אבטחת מידע ויתירות
תחומי ליבה

78 79 



אגף מידע 
ותקשוב

מנהלת אגף 
מידע ותקשוב

תחזוקת יישומים, 
רשתות ותשתיות 

IT תקשוב

תקשורת קווית 
סלולרית ואלחוטית

מאגרי מידע וידעתקשורת שיווקית

הישגים משמעותיים  
2019

80 81 



אגף מידע 
הטמעת מערכת שכר ונוכחות  ותקשוב

השלמת סקר סיכונים בהתאם 
לתקנות הגנת הפרטיות

גיבוש מתווה למדיניות אבטחת 
מידע וסייבר 

כתיבת תכנית אב לתקשוב - 
כבסיס להערכות המועצה לעידן 

הדיגיטלי

הישגים משמעותיים  
2019

80 81 



אנחנו במספרים

10
בסיסי נתונים

1700
עמדות עבודה  

2
פורטלים

7
שרתים

51
מערכות 

מידע שונות

82 83 



מטרה: לרשות המועצה תשתיות מחשוב בטכנולוגיות חדשות 
יעד: גיל שרתי המועצה לא יעלה על 3 שנים וגרסת תוכנות סביבת העבודה תהיה המתקדמת ביותר

מטרה: צוות המועצה מכיר את כל המערכות העומדות לרשותו ועושה בהם שימוש מלא במסגרת תפקידו
יעד: 200 משתמשים לפחות עברו הדרכה על מרכיבי ישומיי חבילת האופיס ותוכנות ליבה

מטרה: צוות המועצה עושה שימוש בכלי ניהול מידע ותהליכי עבודה התואם את תוכנית האב לתקשוב 
יעד: מערכת לניהול פרויקטים לא הנדסיים פותחה, הותקנה ואופיינו ויושמו הפלטפורמות המתאימות 

למועצה לניהול תהליכי העבודה בה 

מטרות ויעדים 

82 83 



שואפים למעלה 

יעד שירות 
לתושב

יעד חברתי

הטמעת מערכת מש"ל 

שימוש בטכנולוגיה צעירה לדור הוותיק 
)הדרכה לוותיקים בטכנולוגיות שונות(

84 85 


