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דבר ראש המועצה
תכנית עבודה של גורמי המועצה והיחידות השונות הפועלות במרחב ,הנה אחד מכלי הניהול הבסיסיים והחשובים ביותר ,המאגדת בתוכה קביעת יעדים ,שיפור
בתהליך קבלת החלטות ,התייעלות ,תיאום ,חיסכון ,קביעת תקני ביצוע ובקרה .בנוסף ,תכנית עבודה מהווה זרז למחשבה ולתהליכים פנים ארגוניים ,יוצרת
מחויבות ומעורבות מלאה של כל דרגי ההנהלה במועצה ,מונעת לחצים מיותרים ו"הפתעות" במהלך השנה .יתרון נוסף הטמון בתוכנית העבודה הוא במתן
האפשרות להעביר מידע אמין לתושב ומאפשרת "תיאום ציפיות" על פעילותה של המועצה  .זאת ,כחלק מהתפיסה של חשיבות השקיפות וההנגשה של עבודת
המועצה לציבור הרחב ושיתופו בתהליכי קבלת ההחלטות של המועצה.
זו השנה השנייה בה המועצה האזורית גוש עציון מכינה תוכנית עבודה שנתית .בשנה שעברה בחרנו להתמקד בשלושה נושאים מרכזיים לקידום ,והשנה בכוונתנו
להרחיב את הפעילות בתחומים הבאים:
א .חינוך – מתן מענה לצורכי החינוך השונים ,בניית מוסדות חינוך חדשים העונים לצורך בגידול הטבעי במספר הילדים ,ויצירת שילוב וסינרגיה בין פעילויות
ויחידות החינוך ,הרווחה והמתנ"ס (מח"ר);
ב .שירות – שיפור השירות הניתן על ידי המועצה ,שמירה על אמנת השירות ואיכות השירות ,והרחבת האמצעים הנגישים והזמינים לתקשורת עם המועצה;
ג .חיזוק ישובים –חיזוק החוסן הפנימי-קהילתי ,שת"פ בין יחידות המועצה והמתנ"ס ,ותכנון והגדרת יעדים משותפים לטווח הארוך לישובים.
בהתאם ליעדים אלה ,מעבר לתוכניות השוטפות ,התחלנו בהגדרת וקביעת מטרות לכיווני ההתפתחות של גוש עציון .תכנית העבודה שמה דגש רב על כימות
הפעולות ,בחירת מדדי הצלחה ,ניהול תוצאתי ,תיעדוף משימות ,קיום שיתוף פעולה וסנכרון בין האגפים ,וחיבור תכניות העבודה למטרות ולמדיניות הכוללת.
בתום תהליך מובנה ,סדור וממוקד ,אשר כלל בחינה של היכולת התקציבית של המועצה ,בדיקת ותיעדוף צרכי הישובים והתושבים ,וכן דיון בסדר העדיפויות
המקצועי של מחלקות ואגפי המועצה ,אנו מציגים בחוברת זו את תכנית העבודה לשנת  2102של המועצה האזורית גוש עציון .תכנית זו מיועדת לעובדי המועצה
ולמנהלים ,לחברי מליאת המועצה ,ליישובי המועצה ולתושביה ,והיא תשמש אותנו על מנת לבדוק את פעילותה של המועצה והתקדמותה ,באופן רציף ושוטף.
ברצוני לברך ולהודות לסגן ראש המועצה ,משה סוויל ,ולמנכ"ל המועצה ,רועי וולר ,על הובלת תהליך בניית תכנית העבודה .עוד ברצוני להודות למנהלי ועובדי
המועצה ,המועצה הדתית ,קרן גוש עציון ,המתנ"ס ועמותת התיירות ,על ההירתמות והמקצועיות שבהכנת תכניות העבודה .כולי תקווה כי תכנית עבודה זו,
ויישומה ,יסייעו לנו להפוך את החזון – למציאות.
בברכת שנת עשיה פוריה,
דוידי פרל
ראש המועצה האזורית גוש עציון
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מבנה ארגוני
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תכניות עבודה לפי יחידות
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 .1אגף החינוך
ייעוד אגף החינוך
אגף החינוך אחראי על החינוך הפורמלי במועצה ,החל מגני הילדים דרך בתי הספר היסודיים ועד בתי הספר העל-יסודיים.
במסגרת זו הוא מטפל גם בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ובמסגרות החינוך המיוחד וכן במסגרות למחוננים ,מעניק שירות
פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ועוסק במניעה של נשירת תלמידים ממוסדות החינוך .עוד מקדם האגף תכניות חינוכיות ופרויקטים אזוריים.
בנוסף ,האגף אחראי להסעת תלמידים ועובדי הוראה למוסדות החינוך ,בהתאם למדיניות משרד החינוך ,וכן אחראי לכל הסיוע האדמיניסטרטיבי במוסדות החינוך.

נושאים מרכזיים באחריות אגף החינוך
.0

שיבוץ ורישום תלמידים בגני הילדים ובבתי הספר.

.2

התנהלות פיזית של בתי הספר בגוש ומעורבות בתחום הפדגוגיה בתיאום עם הפיקוח במשרד החינוך.

.2

התנהלות פיזית של גני הילדים בגוש ומעורבות בתחום הפדגוגיה בתיאום עם הפיקוח במשרד החינוך.

.2

חינוך מיוחד – שיבוץ תלמידי חינוך מיוחד במוסדות מתאימים ,בגוש ומחוצה לו.

.2

ליווי וייעוץ של השרות הפסיכולוגי במוסדות החינוך.

.2

הסעות תלמידים.

.2

פתיחת בתי ספר וגנים חדשים תוך תאום עם משרד החינוך.

.1

מעברים בין מוסדות החינוך בגילאים השונים.

.1

מניעת נשירה וטיפול במקרים בתלמידים נושרים.

 .01תיאום עם רשויות האזור בנושאים חינוכיים – פדגוגיים.
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מבנה ארגוני של האגף

מנהל אגף חינוך

סגנית מנהל האגף

מזכירת האגף
 2קציני ביקור סדיר

רכזת חינוך מיוחד

מנהלנית

מנהלת השרות
הפסיכולוגי – חינוכי

מנהלת מחלקת גנים

מזכירת מחלקת גנים

מזכירת השפ"ח

פסיכולוגים

קשרי הגומלין בין האגף למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין האגף לאגפים אחרים
קיים קשר רציף בין אגף החינוך לכל היחידות האחרות (אגפים ,מחלקות ,מתנ"ס ,מועצה דתית) במועצה בהתאם לצורך .לדוגמא:
המחלקה לשירותים חברתיים :קשר מקצועי בשני מישורים :בסוגיות אישיות של ילדים המוכרים על ידי שתי היחידות ובסוגיות כלליות הקשורות לכלל הגוש
ורלוונטיות לשתי היחידות ,כגון :התמודדות עם פגיעות מיניות.
גזברות :סגנית מנהל האגף משמשת זרוע ארוכה של הגזברות באגף ומתוך שכך קיים קשר רציף על ניהול עניני הגזברות השונים בתוך האגף.
הנדסה :תיאום והעברת מידע בנוגע לבניית מוסדות חינוך ,בהתאם לצורך ולאישורי משרד החינוך.
00
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קשרי הגומלין בין האגף למזכירויות הישובים
קיים קשר בין האגף למזכירויות הישובים בנושאים מסוימים ,כגון :מעורבות הישובים בשיבוץ ילדים לגני הילדים ובעיות חינוכיות שונות בנוגעות לכלל הישוב .יש
צורך לשפר את העברת הנתונים מהישובים לאגף בנוגע לילדי הישוב הלומדים במוסדות החינוך בגוש ובירושלים וכן בנוגע לאכלוס בעתיד הקרוב ,על מנת לאפשר
לאגף החינוך התארגנות ראויה בלו"ז סביר.

נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י האגף בשנת 6113
.0

ניהול שוטף של מערכת החינוך

.2

הכנסת שלוש עובדות חדשות (מנהלת שפ"ח ,קבסי"ת ומנהלנית)

.2

שיפור תהליך בקשות העברה

.2

תחילת עבודה על לוח שנה אגפי

.2

טיפול במקרים חריגים (כולל התנהגויות מיוחדות בגנים) ,שיבוצים ,ליווי

.2

הובלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון ,כולל מיפוי מאות ילדים במסגרות החינוך

.2

טיפול בבקשות בינוי ( 2102מינהל הפיתוח במשרד החינוך)

.1

לימוד סוגיית המח"ר עם השותפים

.1

פתיחת בית ספר אורות עציון בת עין

 .01ת"ת בת עין – העברתו למוכר והרשמי ,שיבוץ כל התלמידים בכיתות שנסגרו בבתי ספר אחרים
 .00בחינת הכנסת החטצי"ם למזרח הגוש ,משמעות פדגוגית מעשית לסמיכות גנים ובי"ס בתקוע
 .02הקמת פורום וועדות חינוך יישוביות
 .02הערכת עובדים (כולל לכל סגניות הגננות)
 .02השגת תקציבים חריגים למוסדות
 .02בחינת הקמת מרכז השתלמות הורית
 .02הפרדת סמלי מוסד אולפנות אוריה ונווה חנה
 .02תחילת תהליך הקמת בית ספר בנוקדים
 .01שמות בתי הספר בגבעה הצהובה – סיום התהליך
02
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 .01גיוס וליוו כ"א חדש :מנהלים חדשים לבתי הספר וצוותי הגנים
 .21העברת ישיבת מקור חיים למינהל ההתיישבותי
 .20תחילת תהליך שיפור אקלים בהסעות
 .22הובלת "שבוע חינוך" בפעם הראשונה
 .22שנה ראשונה ומוצלחת של תוכנית מיוחדת לכיתות ז' בבית הספר "כרמי יהודה" (אזורי בנים)
 .22ניהול מטה הבטיחות
 .22השתלמויות :צוותי גני הילדים וסייעות אישיות (חנ"מ)
 .22תפעול "סל תרבות" בגני הילדים  -פעילויות המכוונות לתוכניות הליבה של משרד החינוך
 .22ליווי פרויקט התנדבות בגנים של אולפנת אוריה
 .21שפ"ח :המשך ביצוע פרויקטים בתחומים שונים (הגיל הרך ,פגיעות מיניות ,ילדים בסיכון ,תקשורת)
 .21שיפור השירות בהסעות תלמידים -פיצול קווי הסעה ,מתן פתרונות לילדי חינוך מיוחד ,רווחה ומתנ"ס
 .21וועדת הסעות מרכזית במשרד החינוך – הכנה והגשת בקשות וקבלת תשלום עבור ההסעות
 .20שדרוג טפסי דיווח למשרד החינוך  -הקלדת הטפסים למחשב
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פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת :6114
נושא

תאריך סיום

מדד להצלחה

תחילת עבודה של התוכנית הלאומית

פעילות מלאה (ועמוסה) בחדרי שלווה ,מרכז נוער ונתיבים להורות

2.02

רישום אינטרנטי לכיתות א'

 21%נרשמים ,בזמן ,דרך האינטרנט ומינימום תקלות

2.02

פתיחת בית ספר חדש בנוקדים

פתיחת בי"ס

1.02

המשכת כיתה ז' באח"י תקוע

פתיחת הכיתה

1.02

הקמת ועד הורים רשותי

סיום תהליך ההקמה ותחילת עבודה

2.02

הקמת מסד נתונים תלמידים

מסד נתונים מעודכן ומתעדכן

2.02

פתיחת מכרז ניקיון חדש לכל מוס"ח

ביצוע מכרז חדש

1.02

המשך שיפור אקלים בהסעות

סיום המפגשים הראשונים ותחילת החלטות

0.02

הקמת מרכז הורים רשותי

תחילת פעילות

2.02

המשך הטמעת ניהול עצמי

תחילת התנהלות עצמאית לחלוטין של בי"ס

02.02

הטמעת המח"ר

עבודה כוללנית ומלאה שלכל המח"ר

החלטה להקמת מערך מסייע במסגרת

אישור הוועדה המחוזית ,גיוס כוח אדם והפעלת מערך תומך

בהתאם לר .המועצה
1/02

התוכנית הלאומית
לכל אורך השנה

הדרכת צוותים חדשים

הקמת "קבוצת למידת עמיתים"

סיוע לגילאי  2וגנים רב גילאיים

גיוס משאבים וכוח אדם ל  2חודשים לתגבור הצוות

02
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צהרונים

הסדרת נושא הבוקרונים ,צהרונים וקייטנות ע"י חוזה מסודר ופיקוח צמוד
(מתנ"ס)

1/02

פרויקט "היוזמה הנבחרת"

קידום הגנים על-ידי יוזמות חינוכיות ותקצובם

1/02

מכרז הסעות לתשע"ה

סיום מכרז בחודש יוני

2/02

מיחשוב השפ"ח

סיום מיחשוב תיקיית המטופלים והטמעת התוכנה בעבודת הפסיכולוג ע"פ

02/02

מדדים שייקבעו
הקמת שרות פסיכולוגי משלים (כשלב
ראשון רק אבחונים)

02/02

ביצוע אבחונים במסגרת השפ"מ

תנאים להצלחה:
משאבים וכלים

נושא
תחילת עבודה של
התוכנית הלאומית
רישום אינטרנטי
לכיתות א'

מתחמים מתאימים

כ"א

ידע

גיוס כ"א מקצועי

שת"פ
ליווי הפיקוח

המחלקה לשירותים חברתיים,
קידום נוער

חברה חיצונית "ספרת"

משרד החינוך ,ישובי מזרח הגוש

פתיחת בית ספר חדש
בנוקדים

משרד החינוך ,בי"ס אח"י

המשכת
כיתה ז'
באח"י תקוע

02
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המשכת תוכנית ז'
בכרמי יהודה והרחבה
גם לח'

ריכוז תוכנית על ידי
מנהל ורכז

הקמת ועד הורים
רשותי

יועץ חיצוני

הקמת מסד נתונים

משרד החינוך ,בי"ס

לימוד מודל דומה ממעלה
אדומים

פרויקטור

מזכירויות הישובים (סיוע באיסוף

תלמידים
פתיחת מכרז ניקיון
חדש לכל מוס"ח

המחלקה לשירותים חברתיים
והיחידה הקהילתית ,בי"ס

הנתונים)
סקר שטחים מדויק
במוס"ח

גזברות ,אגף הנדסה

יועץ חיצוני

המשך שיפור אקלים
בהסעות
הקמת מרכז הורים
רשותי

מבנה הולם

רכז

המשך הטמעת ניהול
עצמי

עמותה

ליווי מקצועי למנהלים

סיור למידה
במ.א .בני שמעון

מצילה ,החל"פ,
בתי הספר

לימוד מודלים :מעלה אדומים
ובית שמש

המחלקה לשירותים חברתיים,
מתנ"ס
מינהלת הניהול העצמי במשרד
החינוך

הטמעת המח"ר

שינויים ארגוניים

הדרכת צוותים חדשים
(כ –  2בשנה)

אנשי מקצוע מהרשות

שפ"ח ,המחלקה לשירותים חברתיים

גיוס כ"א מתאים

ישובים

סיוע לגילאי  2וגנים רב
גילאיים

תוספת כ"א בגנים
המורכבים והמלאים
(בשלב ראשון עד

שיחות וסיורי למידה ברשויות
אחרות

02

ראש המועצה ,מנכ"ל ,רווחה ,מתנ"ס
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חנוכה)
הסדרת הצהרונים

יעוץ משפטי ,חוזים

פרויקט "היוזמה
הנבחרת"

ועדה שתבחר את
היוזמות הנבחרות

צוותי הגנים

מכרז הסעות לתשע"ה

פרסום ,סיור ,קבלת
החלטות

משרד החינוך ,גזברות

מיחשוב השפ"ח

בדיקת המצב ברשויות אחרות

פסיכולוגים ומזכירה

הקמת שרות פסיכולוגי
משלים (כשלב ראשון

רכישת כלים
פסיכולוגים נוספים

רק אבחונים)

והכשרה בשימוש בהם

מנכ"ל,
מבקר המועצה ,מתנ"ס

חברת ספרת

פסיכולוגים

02
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 .1.1השירות הפסיכולוגי-חינוכי
ייעוד השירות:
השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) הוא מחלקה בתוך אגף החינוך .השירות נותן מענה פרטני ומערכתי לתלמידי גוש עציון הלומדים במערכת החינוך הפורמאלית,
לצורך השתלבותם התקינה ותפקוד מיטבי במערכת החינוכית.
יעדי המשנה:


קידום עבודה מקצועית לפי סטנדרט מחוזי וארצי (איכות תוצרים ותכניות עבודה).



איגום משאבים עם רשויות סמוכות ומערכות תמך למערכת החינוך.



קידום אזורי של תחום קשר הורים-מערכת חינוך.



קידום התערבות מבוססת ראיות במערכת החינוך.



זמינות (פיסית ווירטואלית) ורלבנטיות לתושבי הגוש.

נושאים מרכזיים באחריות השירות הפסיכולוגי
.0

הדרכה ,יעוץ וליווי פרטני ומערכתי לצוותים פדגוגיים (מנהלים ,יועצים ,מחנכים ,מורים ,גננות ,מטפלות) ולהורים ,בנושאי התפתחות וחינוך ,איתור ומניעה.

.2

סיוע לצוותי חינוך באיתור ילדים בעלי קשיים התפתחותיים ,רגשיים ,לימודיים והתנהגותיים והמלצה על דרכי התערבות וטיפול.

.2

אבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (קשיים רגשיים ,התנהגותיים ,נפשיים ,עיכוב התפתחותי ,לקויות למידה).

.2

מתן ייעוץ והכוונה פרטנית ומערכתית בנושא התמודדות עם ילדים במצבי משבר וחירום.
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מבנה ארגוני

אביגיל דוידי  -מנהלת השירות הפסיכולוגי

מזכירת השירות

מדריך ורכז גיל הרך

אחראית תחום
תקשורת

שני פסיכולוגים

סטודנטים
לפסיכולוגיה

מדריכת סטודנטית שנה
א' וכוננית חירום

רכזת פגיעות מיניות

קשרי הגומלין בין השירות לאגפים אחרים
 .0קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים -סביב ילדים בסיכון ,פרויקטים ספציפיים בישובים ,פגיעות מיניות וחירום.
 .2קשר שוטף עם עובדי אגף החינוך -קב"סים ,מנהלת מחלקת גנים ורכזת חינוך מיוחד.
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י השירות בשנת :6113
 .0עבודה שוטפת של הפסיכולוגים בבתי-הספר ,הגנים ,חינוך מיוחד -הדרכה ,ליווי וטיפול בילדים ,הורים וצוותי חינוך
 .2המשך ביצוע פרוייקטים במימון חיצוני בתחומים שונים (הגיל הרך ,פגיעות מיניות ,ילדים בסיכון ,תקשורת).
 .2התוכנית הלאומית -מעורבות בבחירת תוכניות מתאימות.
 .2השתתפות בתוכנית שנתית של הכשרת סייעות אישיות -שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות (אפרת ,קריית-ארבע וביתר עילית) והמתי"א.
 .2ביצוע של כ 21-אבחונים והגשת  221תלמידים לועדות השמה.
 .2פרידה מסטודנט שנה ב‘ וקליטת  2סטודנטיות לתוכנית פרקטיקום תשע"ד (משולבות בבתי-ספר -ראשית ,חטיבה צעירה ואזורי בנות ובגנים בכרמי צור).
 .2מעורבות בפרויקט שיפור האקלים בהסעות.
 .1מחשוב השפ"ח.
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פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114
נושא

תאריך סיום

מדד להצלחה

התוכנית הלאומית

שילוב פסיכולוגים בעבודה טיפולית בפרויקט
"חדרי שלווה"

12/2014

מיחשוב השפ"ח

סיום מיחשוב תיקיית המטופלים והטמעת
התוכנה בעבודת הפסיכולוג ע"פ מדדים שייקבעו

12/2014

שותפות בהקמת מרכז הורים רשותי

שילוב פסיכולוגים בחשיבה ופעילות המרכז

2/2102

הקמת שרות פסיכולוגי משלים (כשלב
ראשון רק אבחונים)

ביצוע אבחונים במסגרת השפ"מ

02/2102

המשך פיתוח נושאי ריכוז בשרות-
חירום ,חינוך מיוחד ,טיפול ,הגיל הרך

הכשרת פסיכולוגים לריכוז התחומים ,פיתוח
מקצועי ועבודה שוטפת לאורך השנה.

1/2102
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תנאים להצלחה

נושא

משאבים וכלים

התוכנית הלאומית

תקציב פרויקט "חדר שלווה"

ידע

מיחשוב השפ"ח
שותפות בהקמת מרכז הורים רשותי

מקום פיזי למרכז,
הכשרה לצוות שיעבוד

הקמת שרות משלים (כשלב ראשון
אבחונים)

רכישת כלים פסיכולוגים נוספים
והכשרה בשימוש

המשך פיתוח נושאי ריכוז  -חירום,

הכשרה בתחומי הריכוז השונים;

חינוך מיוחד ,טיפול ,גיל הרך

הקצאת אחוזי משרה לתחומי הריכוז

השתלמויות,
הדרכה

שת"פ

תקציב

צוות התוכנית הלאומית,
צוותים טיפוליים
בביה"ס

מהתוכנית הלאומית

חברת ספרת

הדרכה ₪ 2,111
הדרכה לצוות

רכישת מבחנים (חד
פעמי) ₪ 01,111
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 .1.6מערך הסעות
ייעוד מערך ההסעות
מערך ההסעות נמצא באגף החינוך ,והוא אחראי על הזמנת ההסעות ,ביצוע ההסעות ,דיווח בהתאם למשרד החינוך ,וקבלת הכספים ,בהיקף של כ 21-מלש"ח בשנה.
מערך ההסעות השתנה בחודשים האחרונים ,וכיום הוא מרוכז בידי סגנית מנהל אגף החינוך במועצה.
הגורמים העומדים בקשרי הגומלין בין מערך ההסעות לאגפים/יחידות אחרות:
ראש המועצה ,גזבר ,מנכ"ל ,מנהל אגף החינוך ,מנהלנית אגף החינוך ,מחלקת גני הילדים ,קב"ט המועצה ,האגף לשירותים חברתיים ,החברה לפיתוח גוש עציון,
מתנ"ס גוש עציון ,קצין הבטיחות בתחבורה.
קשרי גומלין בין מערך ההסעות למזכירויות הישובים וגורמים נסמכים אחרים
יישובי המועצה ,השכונות הלא מוכרות ,תושבי הישובים.
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י מערך ההסעות בשנת :6113
 .0וועדת הסעות מרכזית – הכנה והגשת בקשות וקבלת תשלום עבור ההסעות.
 .2שיפור שרות -פיצול קווי הסעה  ,מתן פתרונות לילדי ח .מיוחד  ,רווחה ומתנ"ס.
 .2שדרוג טפסי דיווח -הקלדת הטפסים למחשב.
 .2מסד נתונים -גיבוש רעיונות לקליטת התלמידים במערכת.
 .2הגדרת בתי ספר בירושלים -ישובים – הר גילה  ,תקוע ונוקדים.
 .2לוחות זמני ההסעות מהישובים -פרסום באינטרנט.
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת  6114ותנאים להצלחה:
נושא

משאבים וכלים

מכרז הסעות

פרסום ,סיור ,קבלת החלטות

מסד נתונים

רכישת תוכנה מתאימה

פיתוח קשרי עבודה עם
מנהלי בתי ספר

פגישות עבודה  ,שותפות הורים ,ילדים
מורים ונהגים

שיפור אקלים בהסעות

שת"פ הורים ,מורים ,ילדים ונהגים

ביקורת להתנהלות תקינה

רכב

ידע

כ"א

שרותי
מזכירות

מיחשוב

שת"פ

תקציב

משרד החינוך ,גזברות

₪ 2,111

מזכירויות ביה"ס ,ישובים
ואגף חינוך
שפ"ח ,חל"פ ,מנהלים

הסברה ,רכז
פרויקט

שפ"ח ,חל"פ ,מנהלים

הקצאת רכב

של ההסעות
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 .1.3מחלקת גני הילדים
ייעוד מחלקת גני הילדים
מחלקת גני הילדים אחראית על כוח האדם המוצב בגני הילדים בישובים ,נותנת מענה בתשתיות הפיזיות המיטביות ,המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית
המועצה ,ועוזרת ביצירת סביבות למידה מגוונות ,וכן מקדמת תכניות במערכת החינוך .המחלקה מובילה בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך ,מהלכים פדגוגים ,על
מנת לקדם ולהצעיד את המערכת להישגים.
מבנה ארגוני
מנהלת מחלקה בהיקף  011%משרה ,ובסיוע מזכירת מחלקה בהיקף  011%משרה.
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י מחלקת גני הילדים בשנת :6113
 .0ניהול שוטף של  22גני-ילדים :רכש ,תחזוקה ,פיזית וחינוכית
 .2גיוס כוח אדם חדש וליווי מקצועי (לרבות הערכות עובדים שנתיות)
 .2פתיחת גנים חדשים
 .2השתלמויות צוותים :תכנון ,יישום ומעקב.
 .2תפעול "סל תרבות" פעילויות המכוונות לתוכניות הליבה של משרד החינוך
 .2שמירת קשר רציף עם גורמים חיצוניים :פיקוח משרד החינוך ,ועדות חינוך ישוביות ,ועדות הגיל הרך הישוביות ,והורים.
 .2טיפול שוטף בהתנהגויות מיוחדות בגנים
 .1ניהול רישום ושיבוץ ילדי הגנים
 .1השתתפות הוועדות שילוב והשמה של ילדי הגנים
 .01ליווי פרויקט התנדבות בגנים :אולפנת אוריה
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת  6114ותנאים להצלחה:
נושא

משאבים וכלים

כ"א

שיפור הבטיחות בגני הילדים
–  1תקלות בטיחות !
גיוס כוח אדם :מרפאה

שפ"ח ,המחלקה

בעיסוק ,קלינאית
תקשורת ,מדריכת
התנהגות

לשירותם חברתיים

לאומית

אנשי מקצוע מהרשות

שפ"ח ,המחלקה
לשירותים חברתיים

הסעות

לכל אורך השנה

גיוס כ"א מתאים

ישובים

כ"א

1/2102-02/2102

יעוץ משפטי,
חוזים

מנכ"ל המועצה ,מבקר
המועצה ,מתנ"ס,
מזכירויות ישובים

-

1/2102

ועדה שתבחר את
היוזמות הנבחרות

צוותי הגנים

₪ 02,111

1/2102

הדרכת צוותים חדשים

פרויקט "היוזמה הנבחרת"

02/2102

תקצוב התוכנית

התוכנית הלאומית

חוזים להפעלת צהרונים,
בוקרונים וקייטנות

תקציב

מחלקת הביטחון ,אגף
התפעול ,משא"ן

הקמת מערך מסייע במסגרת

סיוע לגילאי  2ורב-גילאיים

שת"פ

תאריך סיום

תוספת כ"א בגנים
המורכבים
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 .6אגף הנדסה
ייעוד אגף הנדסה
ייעוד אגף ההנדסה הינו בתחומים הבאים:
.0

קרקעות – גיוס קרקע ,הסדרת הקרקע ,הקמת מערכת  .GISטיפול בסוגיות הקשורות לקרקע במערך ה ,GIS -פיקוח על אדמות מדינה בגוש עציון ,סיוע
ומעקב בטיפול משפטי בסוגיות מקרקעין.

.2

ביצוע פרויקטים – זיהוי צרכים לבניית מבני ציבור ותשתיות ציבוריות ,גיוס מימון משרדי ממשלה ,הוצאת מכרזים וחוזים ,פיקוח על ביצוע מבחינה
תקציבית והנדסית ותשלום לקבלנים ולספקים ושחרור כספים ממקורות המימון.

.3

תכנון– תכנון אזורי ,תכנון מתארי ,גיוס משאבים ממשלתיים למימון פעולות התכנון ,תכנון תשתיות ובינוי ערים ותכנון כבישים .תכנון מבני ציבור ,ליווי
בביצוע פרויקטים ,קידום הליכי אישור תכניות בוועדות התכנון ,ייצוג המועצה בוועדות התכנון ,מתן מענה לאגפי המועצה ולישובים בסוגיות תכנון פיסי

.2

רישוי ופיקוח  -גוף הפועל בשרות ועדות הרישוי ,נותן מידע על זכויות ומגבלות הבנייה על פי הוראות תב"ע ,אחראי על מאגר ההיתרים ,קליטת בקשות
להיתרי בנייה ,בדיקתן והבאתן לדיון ברשות הרישוי ,ניהול ועדות ,קביעת סדר יום בדיונים ,אישור החלטות ,הפצת החלטות ,הכנת דרישות לתשלום אגרות
והיטלים .פיקוח על הבנייה בהתאם לחוק ולהיתרים ,ביקרות ודיווחים לוועדה ומתן אישורי חיבור לתשתיות (טופס  )2בתום הבנייה.

.2

נכסים – ניהול מאגר נכסי המועצה ודיווח גודלם של נכסים פרטיים (מגורים ,עסקים ואחרים) לצורכי גביית מסי ארנונה.

נושאים מרכזיים באחריות אגף ההנדסה:
.0

קידום תכנון לפיתוח האזור ,הישובים ,השירותים ,ומבני הציבור

.2

יזום ,קידום ,וניהול ביצוע הפיתוח הנדרש של תשתיות ציבוריות ,מבני ציבור ומבני חינוך.

.2

ניהול מאגר הקרקע לפיתוח.

.2

מתן מידע תכנוני לרישוי

.2

ניהול הליכי רישוי הבנייה.

.2

ניהול מאגר ההיתרים.

.2

אכיפת חוקי התכנון והבנייה על פי היתרים.
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מבנה ארגוני של האגף

מהנדס המועצה

מזכירה

קרקעות

ביצוע

תכנון

מ' תפעול ועדות
התכנון והרישוי

רשמ/ת נכסים
לארנונה

מנהל/ת רישוי

 2מפקחי רישוי

קשרי הגומלין בין האגף למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים:
הגורמים העומדים בקשרי הגומלין בין אגף הנדסה לאגפים אחרים:
ראש המועצה ,גזבר ,מנכ"ל ,מנהל אגף החינוך ,מנהל הרכש ,רישוי עסקים ,מנהל האגף התפעולי ,קב"ט מוסדות חינוך ,האגף לשירותים חברתיים ,המתנ"ס ,החברה
לפיתוח גוש עציון  ,קצין הבטיחות בתחבורה.
קשרי גומלין בין אגף הנדסה למזכירויות הישובים וגורמים נסמכים אחרים
יישובי המועצה ,השכונות הלא מוכרות ,תושבי הישובים ובעלי העסקים.
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נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י האגף בשנת :6113
תחום ב' :תכנון וביצוע עבודות פיתוח ,דרכים ,בטיחות ותשתית

תחום א' :בניית מבני חינוך וציבור
 .1התחלת בניית בית הספר הרביעי

.19

שדרוג כביש הגישה לבת עין

 .6סיום בניית הרחבת בית הספר בתקוע

.61

חיבור שפכי הר גילה לירושלים

 .3הכשרת אתר זמני לביה"ס אורות עציון בת עין

.61

החלפת מתקני משחק ותשתית גני משחקים לתקן ,והעברת חלק מתוכם
לרשות הישובים (לאחר שנת אחזקה).

 .4בניית שני גני ילדים בראש צורים
 .5בניית ארבעה גני ילדים בתקוע

.66

חידוש מדרכות וכבישים

 .2בניית גן ילדים בכרמי צור

.63

התחלת הסדרת כיכר מעגלי בבת עין

 .7התחלת בניית גן ילדים בנוקדים

.64

ביצוע התקני בטיחות (פסי האטה ומעקות בטיחות)

 .8בניית מעון שלוש כיתות בתקוע

.65

ביצוע מתחם תנועה חדש לגני הילדים בתקוע

 .9התחלת בניית מעון שלוש כיתות באלעזר

.62

שצ"פים בנוקדים ,תקוע ,מצד ומעלה עמוס

 .11בניית מעון זמני בקדר

.67

הכשרת מעון יום זמני בראש צורים

 .11הרחבת מעון בכרמי צור

.68

תכנון ובחירת קבלן לשיפוץ מגרש ספורט באלון שבות

 .16הרחבת ,שיפוץ ,והסבות מבני חינוך שונים במסגרת עבודות קיץ
 .13ניהול מכרז מרכז המבקרים בכפר עציון
 .14בניית מקווה טהרה בהר גילה
 .15התחלת בניית מקווה טהרה בכפר אלדד
 .12סיום בניית אגף חדש במתנ"ס
 .17תשתית תכנונית לביה"ס החמישי ,לגני ילדים נוספים באלעזר ,בנווה דניאל
ובישוב בת עין
 .18הכשרת מעון יום זמני בראש צורים

21

תכנית עבודה  – 2014מועצה אזורית גוש עציון
תחום ג' :תכנון הרחבות ישובים ,מתחמי פיתוח שאינם ישובים ומוסדות חינוך
.69

תכנון וקידום לאישור שכונות חדשות בגבעות ,בת עין ,אלון שבות ,איבי הנחל ,כפר אלדד ,הר גילה ,מעלה עמוס ,מצד ,נווה דניאל ,נוקדים,
צומת גוש עציון ,קדר ,שדה בועז ,תקוע ומתחם תיירות בגבעה הצהובה

.31

תכנון ראשוני ומסמכי קרקע לביה"ס חמישי ,לגנ"י חדשים באלעזר ,בת עין ,ונווה דניאל

.31

ליווי והנחיית תכנית אב למבני ציבור בהר גילה ,כפר אלדד ותקוע

.36

ליווי והכנת תכניות בינוי במצד ,מעלה עמוס ,שדה בר ותקוע .

.33

בקרה וקידום תכניות מתאר נקודתיות

.34

בקשות לתקצוב תכנון ע"י רמ"י בהר גילה ,נוקדים ,נוו"ד וראש צורים.

תחום ד' :רישוי ,פקוח ,מדידת נכסים לחיוב ארנונה
.35

מתן היתרי בנייה (עד סוף נובמבר) ל  22יח"ד דיור חדשות ,ל  22תוספות והסדרת היתרים לבנייה חריגה ל 21 -יח"ד

.32

ביצוע פעולות אכיפה נגד  12עברות בנייה

.37

הגשת כתבי אישום וטיפול משפטי כנגד  22עברייני בנייה

.38

השגת גזרי דין להריסה בשלושה אישומים

.39

עדכון תקופתי של שטחי  0,222נכסים ,בארבעה ישובים

.41

טיפול ב 0222 -פניות לערעור

.41

עדכון שטחים לחיוב באזורי עסקים

.46

עדכון שטחים לחיוב בשכונות הלא מורשות

.43

סריקת מסמכי היתרי בנייה ל 002 -בתי מגורים ( 2.2%מכלל ההיתרים)
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נושאים ופרויקטים מרכזיים לקידום בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

בניית גנ"י נוספים בבת עין ,כפר אלדד ומעונות באלעזר ,כרמי צור,
קדר ותקוע

בזמן והתקציב

22/11/2102

שחרור מלא

20/12/2102

קידום תכנון אתר חדש למוסדות חינוך אזוריים

תכנון מאושר להפקדה

10/12/2102

קידום ביצוע פרוייקטי ביוב בת עין ,נוקדים וקדר

סיום ביצוע בתקציב

20/02/2102

בזמן ובתקציב

20/11/2102

בזמן ,באישור ובתקציב

20/12/2102

בניית מרכז המבקרים בכפר עציון

בזמן ובתקציב

20/12/2102

סיום בניית בית הספר הרביעי

בזמן ובתקציב

20/02/2102

סיום תכנון בית הספר החמישי

כולל אישור משרד החינוך

21/12/2102

אישור תב"ע ל  0111יח"ד אלו"ש ,איבי הנחל ,בת עין ,גבעות ,כפר
עציון ,מצד ,נוה דניאל ,נוקדים ,קדר ,ותקוע

אישור תב"ע ל  211יח"ד

20/02/2102

הבאה להפקדה

20/12/2102

איכות ,בטיחות ,בזמן ובתקציב

21/11/2102

סיום ושחרור כספים ממפעל הפיס ,שיכון ,פנים ,תחבורה וכו'

ביום בניית מועדון פיס בקדר
אכלוס אגף המתנ"ס" ,יד לחנן" ומצפור דסברג.

קידום לאישור תב"ע גבעות ,הר גילה ,נווה דניאל ,ותיירות
הכפלת אתר זמני של אורות עציון בת עין
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איכות ,בטיחות ,בזמן ובתקציב

21/11/2102

הכשרת אתר זמני לבי"ס חדש בנוקדים
השגת פתרונות תחבורתיים בגבעה הצהובה ובצומת ג"ע

תכנון מאושר מפע"ת ותקציב

20/12/2102

העתקת תשתיות מפריעות (קו מ"ג תקוע)

תוואי מוסכם ,תקציב ,אישור

21/12/2102

סיום של הישובים ושכבות יסוד

20/02/2102

 2,011בניינים

20/02/2102

הרחבת הידע לארבע עמדות

20/12/2102

הגשת עשרה כתבי אישום בחודש ,לפחות

20/02/2102

סגירת פערי מדידת נכסי עסקים ומגורים לארנונה

סיום התהליך

20/02/2102

שיפור אספקת חשמל בבת עין ,ראש צורים ותקוע

אישור תכניות מוסכמות וביצוע חח"י

21/12/2102

הרחבת מערכת המחשוב הגיאוגרפי והנגשתו
מחשוב ארכיב היתרים כדי  21%מהמאגר
הכשרת והעשרת הידע המקצועי ברישוי ובפיקוח
סגירת פערי אכיפה

שיפור אספקת מים וקולחים

הצלחות (בהתאם לתכנון בתוכניות העבודה לשנת )6113
נושא

ההישג ב% -

תכנון בניית מוסדות חינוך וציבור

12%

ביצוע עבודות דרכים ,בטיחות ותשתיות ציבוריות

22%
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קידום תכנון מתארי לאישור ועדות התכנון

22%

דיווח שטחי נכסים לארנונה

22%

סיום טיפול משפטי בעברות בניה לגזרי דין

02%

מחשוב להנגשת היתר בנייה לציבור

2.2%

תנאים להצלחה:
נושא

משאבים וכלים

כ"א

ידע

שת"פ

תקציב אש"ח

בינוי מוס"ח

תב"ר

2

הנדסאים

גזברות ,חינוך

( ₪ 22,111תב"ר)

תכנון מוס"ח

תב"ר

0

מתכנן

גזברות ,חינוך

₪ 221,111

קידום תב"ע

תב"ר

0

מתכנן

מנהא"ז

 ₪ 2,211תב"ר

רישוי

כ"א מיומן

2

מהנדסת

פנימי

שכר

פיקוח

כ"א מיומן

2

הנדסאים

מערכת המשפט ,תובע עירוני

שכר

ביצוע תשתית

תב"ר

2

הנדסאים

גזברות ,מממנים

שכר

מדידות ארנונה

תקציב ,מיכון

0

הנדסאית

גביה ,רישוי

שכר

הנגשת מידע

תקציב ,כ"א

2

משרד

גזברות ,מנכ"ל

021

העשרה מקצועית

תקציב

1

משאבי אנוש ,גזברות
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 .3אגף התפעול
ייעוד אגף התפעול
מתן מענה לכל נושא התפעול הלוגיסטי-הציבורי ביישובים השונים בגוש עציון.
נושאים מרכזיים באחריות אגף התפעול
.0

תברואה

.2

אשפה

.2

חשמל (תאורות רחוב ותאורות ביטחון)

.2

ביוב (קווי ביוב ראשיים בלבד)

.2

אחזקת מבנה ציבור – גנים ,בתי ספר ,מעונות וכדו'

.2

וטרינריה

.2

רישוי עסקים

.1

פיקוח ואכיפה

.1

אחריות על מוקד עירוני 012
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מבנה ארגוני של האגף

מנהל אגף

מזכירת האגף

מח' רישוי עסקים

יח' פיקוח ואכיפה

ניהול והנעת
עובדים

רכש ומחסן

פקידת רישוי

מח' תברואה

אשפה וביוב

טכני

תברואה והדברה

חשמלאים

מטשי"ם ומתקנים

ניקיון בניין המועצה

מזכירת המחלקה

עובדים ,וטרינר

קשרי הגומלין בין האגף למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין האגף לאגפים אחרים
בין אגף התפעול ליחידות אחרים במועצה קיים קשר רציף עם כל היחידות בהתאם לצורך.
לקוחות מרכזיים של האגף :אגף החינוך – אחזקה של מוסדות החינוך.
אגף הנדסה – ייעוץ ,בדיקה ובקרה בנושאי ביוב ותברואה ,בטיחות מוסדות חינוך.
מתנ"ס גוש עציון ,עמותת התיירות – פעילות שטח ,בהתאם לבקשה ולתמחור.
22

תכנית עבודה  – 2014מועצה אזורית גוש עציון

קשרי הגומלין בין האגף למזכירויות הישובים
קיים שיתוף פעולה מלא עוד בשלב התכנון בין המזכירות לאגף בנוגע לפרויקטים בהם מעורבים כלל תושבי הישוב וכן שיש בהם השפעה על חייהם של תושבי הישוב
כגון :שיפוץ קו ביוב ,מכלי אשפה וכיו"ב .לפרויקטים או לתלונות המטופלות שאין בהם השפעה ציבורית גבוהה סביר להניח שלא תהיה התערבות מצד מזכירות
הישוב וכן יתכן שהמזכירות לא תדע על העניין שטופל.
בעניינים שיש לטפל בהם מתקציב הישוב ולא מתקציב המועצה יש עדכון של המועצה מול הישוב בנוגע לטיפול בתקלה ובמידה שהישוב מאשר שולחים למזכירות
את החיוב עבור הטיפול בתקלה.
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י האגף בשנת :6113
.0

התחלת עבודה עם מוקד עירוני  012והטמעת השירות במועצה.

.2

הפרדה במקור ל 2 -זרמים – ניהול ,בקרה ,פיקוח ,הסברה ,הטמעה ,עבודה רצופה עם יועץ המלווה את המועצה בנושא ההפרדה.
 2.0סיכום חוזה מול תאגיד תמיר ודיווחי ביצוע שוטפים לקבלת החזרים כספיים
 2.2הוצאת מכרזים לפינוי רכש מכלים לפסולת אריזות
 2.2טיפול בפתרונות קצה לזרמים השונים של הפסולת

.2

פרויקט תאורה ירוקה לרחוב  +תאורת בטחון בשדה בועז

.2

סקר ויישום בנושא חיסכון באנרגיה בבניין המועצה

.2

טיפול בתלונת המשרד להגנת הסביבה על מפגעים בקידר

.2

תהליך הערכת עובדים שנתית

.2

דיוני כוח אדם של האגף מול הנהלת המועצה

.1

שדרוג מערך נהגי משאיות האשפה
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פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

הפרדת פסולת ל  2זרמים

 011%הפרדה בכל הישובים

0/2/2102

פתרונות קצה לפסולת רטובה

מציאת אתר קרוב וזול

???

הכנסת מיכלי איסוף בקבוקי זכוכית

המצאות מיכל לזכוכית בכל ישוב

0/2/2102

הכנסת מיכלי איסוף לטקסטיל

המצאות מיכל לטקסטיל בכל ישוב

0/2/2102

החלפת קוי ביוב ישנים בישובים הותיקים

החלפת קוים שבורים באלון שבות והר גילה

0/02/2102
כמה שיותר מהר

תוספת עובדים (מח' חשמל ,מטשי"ם ,עובד כללי)
רכש משאית אשפה או הכנסת קבלן

קבלת החלטה

0/2/2102

פרויקט של תאורת לדים חוסכת אנרגיה בשצ"פים

סיום בדיקה  +מכרזים לתאורה חוסכת אנרגיה

0/1/2102
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 .3.1מחלקת אשפה וניהול עובדים
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המחלקה בשנת :6113
 .0טיפול בפניות שהתקבלו ממוקד .012
 .2יום טיפול בשבוע בישוב קידר ( חשמל ,תברואה ,אחזקה).
 .2אחזקת תאורה בכל הישובים  +אחזקת חשמל בכל המתקנים של המועצה.
 .2פיזור פחי מיחזור בישובים ,סימונם וטיפול באחזקתם.
 .2פינוי אשפה לפי זרמים למיחזור.
 .2פינוי גזם וגרוטאות מהישובים ,פינוי בוצה מהמטשי"ם.
 .2אחזקת גני ילדים ומוסדות חינוך.
 .1שיפוץ מכולות אשפה ישנות והחלפתם בישובים.
 .1אחזקת שערים וגדרות בישובים.
 .01משימות מיוחדות – שילוט צמתים ,תליית דגלים ,תימרור סימון ותיקוני כבישים ,נקיון אתרי תיירות ,נסיעות והובלות שונות.

נושאים ותהליכים לביצוע בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

הפרדת פסולת ל  2זרמים

סיום עד מרץ בכל הישובים

0/2/2102

תיגבור נקודות מיחזור בקבוקי פלסטיק ,קרטוניות
מעוצבות ונייר עיתון

הוספת כ  22נקודות למיחזור בקבוקים ,נייר וקרטון

0/2/2102

רכש משאית אשפה או הכנסת קבלן

החלטה

0/2/2102
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 .3.6מחלקת רישוי עסקים
מחלקת רישוי עסקים במועצה מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  .0121במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בנושאים הבאים:
א .מתן מידע מיקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רשיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום ,בטרם ישקיע
את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
ב .טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרשיון ,ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים ,מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רשיון או היתר זמני או לחילופין
הוצאת סירוב לבקשה לרשיון.
ג .ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לבעלי העסקים למעקב אחר תהליך הרישוי :מהבית ,באינטרנט ,במייל ודרך מרכז השירות הטלפוני.
ד .בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.
ה .ביצוע ביקורת בעסק ע"י מבקר אזורי ,במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
ו .הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי .
ז .מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוני.
נושאים ופרויקטים מרכזיים לקידום בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

הסדרת הרפורמה ברישוי של משרד הפנים

מעבר לנוהל החדש לרישוי עסקים

0/2/2102

העלאת אחוז בעלי רישיון עסק

 21%עסקים בעלי רישיונות

02/2102
שוטף

הגברת שת"פ עם ההנדסה ועם יחידת הפיקוח
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תנאים להצלחה:
נושא

משאבים וכלים

כ"א

ידע

שת"פ

תקציב

הסדרת הרפורמה ברישוי של
משרד הפנים

מיחשוב אינטרנט

פקח

ימי עיון
והשתלמויות

מנכ"ל ,יועמ"ש ,הנדסה,

מיחשוב – 02,111
₪

העלאת אחוז בעלי הרישיונות

פקח ,זמן

פקח

הדרכות

מנכ"ל ,יועמ"ש,
הנדסה.
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 .3.3מחלקת תברואה
נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המחלקה בשנת :6113
 .0טיפול בפניות שהתקבלו ממוקד עירוני  012או תושבים.
 .2בריאות סביבתית – אישורים למשרד הבריאות ומשרד הגנת הסביבה בנושא מוסדות החינוך.
 .2פיקוח בקרה ורישוי איכות הסביבה  -מתקני ביוב וסניקה  ,מט"שים ,מחסן וחומרי הדברה.
 .2שותפות בוועדת איכות הסביבה של הרשות.
 .2פיקוח ובדיקת תוכניות והצעות מחיר בנושאי מים וביוב ממשרדי תכנון.
 .2פיקוח ובדיקת מערכות מים וביוב  ,בשכונות חדשות ומערכות חדשות.
 .2סיורים לאישור טפסי ( 2יחד עם אגף ההנדסה ויחידת פיקוח ואכיפה).
 .1הדברת מזיקים  -יתושים ,זבובים ,תיקנים ,מכרסמים ,צרעות.
 .1ריסוס עשביה גדרות בטחון ,מתקני סניקה ,מט"שים.
 .01ריסוס עשביה בגני ילדים וטיפול בצמחיה בחצרות הגנים.
 .00פתיחת סתימות ביוב  +שאיבת בורות רקב וספיגה.
 .02טיפול במפגע זבוב החול (מחלת הלשמניה).
 .02אחזקת קווי ביוב -סיורים עם קבלנים  ,צילום קוים ,ושטיפת קווי ביוב ראשיים.
 .02אחזקת מתקני סניקה ומטשי"ם ודיגום שפכים ,פינוי בוצה.
 .02דיגום מים בישובים ובריכות שחיה ציבוריות.
 .02סיום עבודת וטרינר וקליטת וטרינר חדש ,ובעקבות כך  -כתיבה ויישום של נהלי עבודה חדשים.
 .02פיקוח וטרינרי על מוצרים מהטבע.
 .01לכידת כלבים ,אחזקת הכלבייה  ,חיסונים וסיורים עם הווטרינר בישובים.
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

איסוף וחיבור ביוב בת עין

סיום הפרויקט

2102

חיבור ביוב קידר למעלה אדומים

התחלה 2102

2102

ביטול תחנת סניקה ישנה ראש צורים חיבור קוי הביוב לתחנת הסניקה החדשה

2/2102

מט"ש יביל למיצד ופני קדם  011- 21מ"ק ליום

02/2102

קירוי מכלי בוצה במט"שים ומתקני סניקה ,תקוע כפר עציון ,כרמי צור

2/2102

תנאים להצלחה:
כ"א

ידע

שת"פ

תקציב

נושא

משאבים וכלים

חיבור בת עין לכפר עציון

קבלן  ,עובד אחד

מהנדס ,פיקוח

הנדסה  ,ישוב

תב"ר מילת"ב

חיבור קידר למעלה אדומים

קבלן ,עובד

מהנדס ,פיקוח

הנדסה ,ישוב

ת"בר מילת"ב

ביטול תחנת סניקה ר"צ

תקציב

קבלן  ,עובד

יש תכנון

הנדסה ,ישוב

. ₪ 011,111

מט"ש יביל מיצד פני קדם

תקציב

קבלן ,עובד

מתכנן ,

הנדסה ,ישוב

.₪ 0,211,111

קירוי מכלי בוצה אשפה

קבלן ,תקציב

קבלן ,עובד

מתכנן.

הנדסה

.₪ 211,111
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 .3.4יחידת פיקוח ואכיפה
נושאים ותהליכים שבוצעו ע"י היחידה בשנת :6113
.0

הקמת היחידה – איוש עובד ,שינוי ארגוני ,הכנת נהלים משפטיים ,ביצוע קורס פיקוח עירוני.

.2

הכנת תהליך לסנכרון בין מערכות פנימיות במועצה (גבייה ,תברואה ,לשכת מנכ"ל ,הנדסה).

.2

הכנת תהליך לסנכרון בין מערכות חיצוניות (משטרה ,מינהל ,משטרה ירוקה).

.2

הכנת דוחות התראה וקנסות.

.2

בניית שת"פ עם בעלי תפקידים ואנשי מפתח בתחומי הישובים (רבשצי"ם ,אנשי תחזוקה ,מזכירים).

.2

פניה וטיפול בתלונות ממוקד ותלונות ישירות.

.2

שותפות טופסי  2בדיקות למניעת מפגעים ,שמירת הניקיון ,בטיחות ועוד.

.1

פעילות יזומה בנושא איכות הסביבה (בסביבת המרחב היישובי).

הצלחות בשנת :6113
רכבים נטושים –  ;11%בעלי חיים –  ;21%מפגעים –  ;21%ניקיון –  ;21%סינכרון מערכות פנימיות –  ;11%סינכרון מערכות חיצוניות – .21%
נושאים ופרויקטים לקידום בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

מפגעים בסביבת הבית

11%

שוטף

מפגעים במרחב היישובי

11%

שוטף

שמירת הניקיון והעלאת מודעות בנושא הפרדה במקור ע"י אכיפה (לצד הסברה)

22%

שוטף

בעלי חיים

11%

עד סוף שנה

רכבים נטושים – אי המצאות רכבים נטושים בישובים

12%

עד 0/2/2102

סינכרון מערכות פנימיות וחיצוניות (מחשוב ,יחידות המועצה ,שיטור ,נותני שירותים)

011%

עד 0/2/2102

קידום והטמעת חוק העמדת רכב וחנייתו; חוק עזר מודעות ושלטים

12%

עד סוף שנה

טיפול בנושא חניות

12%

עד סוף שנה
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 .4המועצה הדתית
ייעוד המועצה הדתית
מתן מענה לכל שירותי הדת לתושבי המועצה.

נושאים מרכזיים באחריות המועצה הדתית
להלן הנושאים המרכזיים שבאחריות המועצה הדתית:
.0

מקוואות

.2

רבנים

.2

שיעורי תורה

.2

כשרות

.2

עירובין

.2

בתי כנסת

.2

בתי עלמין

.1

חברה קדישא

.1

קרן צדקה

 .01רישום נישואין
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מבנה ארגוני של המועצה הדתית
להלן תרשים המבנה הארגוני של המועצה הדתית:
רפאל אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית

אמנון ראשי
מזכיר

תפקיד

מס'

אילן כהן
תחזוקה

בתי רוזנפלד
מזכירה

 13רבנים

 90אנשי חברה קדישא

כ –  40בלניות

רב רושם נישואין

תקן

מצבה

צורך
נוסף

פער

0

יו"ר המועצה הדתית

0

0

-

-

2

מזכיר

0

0

-

-

2

תחזוקה

0

0

-

-

2

רבנים

02

02

-

-

2

בלניות

21

21

-

-

2

רושם נישואין

0

0

-

-

סה"כ

57

57

-

-

]
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קשרי הגומלין בין המועצה הדתית למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין המועצה הדתית לאגפים אחרים:
.0

אגף הנדסה – בינוי ואישורי בנייה לבתי כנסת ומקוואות.

.2

גזברות – תקציב המועצה הדתית ,בניית בתי כנסת ומקוואות.

.2

מתנ"ס – פעילויות תרבות תורניות.

.2

רווחה – פעילויות משותפות.

.2

חינוך – פעילויות לתלמידי החמ"ד.

.2

קרן גוש עציון – שיתוף פעולה בהפעלת קרן צדקה.

קשרי גומלין בין המועצה הדתית למזכירויות הישובים
המועצה הדתית תומכת ביישובים בתחומים הבאים :תרבות תורנית ,אירועי תלמודי תורה ,עירובין ,רבנים .המקוואות ביישובים הם באחריות ישירה של המועצה
הדתית .במספר תחומים האחריות הפעילות היא של הישוב ומספר תחומים באחריות המועצה .בקרוב תצא לאור חוברת המגדירה בפני התושב את הסמכויות של
הישוב ואת הסמכויות של המועצה בתחומי הדת.

נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המועצה הדתית בשנת 6113
.0

תחילת הבנייה של מקווה כפר אלדד

.2

הסכם עם אפרת ומימושו בעניין בית העלמין

.2

שיפוץ מקווה כלות נווה דניאל

.2

זכייה בתחרות המקווה היפה –  2כוכבים למקווה אלון שבות ולמקווה בתקוע

.2

קורס בלניות מושקע ומוצלח בשיתוף עם עמותת "עדן"

.2

הפקת חוברת חתן וכלה ושוברים לזוגות

.2

הקמת מערך של יועצים זוגיים וכלכליים לזוגות צעירים

.1

העלאת רשימת מדריכי חתנים ,כלות ,בודקות טהרה ויועצות הלכה לאתר
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.1

בית עלמין -כפר עציון ,תקוע – תכנון פיתוח עקב מצוקת מקום

 .01ביקור בכל העסקים המושגחים בכשרות.
 .00חבר ועדה במשרד לשירותי דת – מדריכות כלות וקורס בלניות

פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת  6114ותנאים להצלחה:
נושא
ביצוע בפועל של
הנגשת בתי כנסת
אפליקציה של כל
האינפורמציה
הדתית של גוש עציון
השלמת בנייה

משאבים וכלים

כ"א

ידע

שת"פ

השתתפות מועצה
והיישוב

אין

-

השתתפות מועצה
והישוב

ידע ,זמן

אין

חסר הרבה

לשכת מנכ"ל
המועצה

(על חשבון
המועצה)

יש

אין

אין

מועצה ,ישוב

 0,211,111ש"ח

ותפעול מקווה כפר
אלדד
שיפוץ מקווה כפר
עציון
הנגשת המועצה
הדתית –

תקציב
 021,111ש"ח

והמשרד לשירותי דת

תמיכת המשרד

הגשת "קול קורא"

אין

-

בניה/תוספת מבנה

22

יש

הקיבוץ

-

המשרד לשירותי דת,
אגף ההנדסה ,מנכ"ל

 211,111ש"ח

₪ 211,111
(מתקציב המשרד)
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 .5עמותת התיירות
ייעוד עמותת התיירות
.0

קידום תיירות -עזרה בקידום אתרי תיירות ,קיום פסטיבלים ,פיתוח תשתיות ושיווק.

.2

מיתוג – מיתוג גוש עציון כמקום היסטורי ,תיירותי ,תיירותי חינוכי באמצעות פרסום.

.2

פרסום ויחסי ציבור – פרסום אירועים ופעילויות אתרי תיירות .יחסי ציבור באמצעות כתבות בעיתון ומשרד יחסי ציבור של המועצה.

.2

קידום התיירנים – סיוע לתיירנים בהגדלת נפח העבודה ופרסום בהבאת פלחי תיירות נוספים מהציבור הישראלי והבינלאומי.

נושאים מרכזיים באחריות עמותת התיירות
.0

ניהול פרויקט שדרוג אמת הבאר ,מגדל המים וכו'.

.2

ייזום וארגון אירועים תיירותיים מושכי קהל ואירועים ערכיים – מיתוגיים.

.2

שיווק ופרסום ,כולל הפקת חומרים שיווקיים.

.2

חשיפת האזור :סיורי עיתונאים ,סוכנים ומורי דרך.

.2

איגוד אתרי תיירות ,מתן שירות וליווי מקצועי לאתרי תיירות.

.2

ייצוג תיירנים מול הממסד ורשויות.

.2

ליווי מיזמי תיירות חדשים.

.1

ריכוז עבודה מול משרדי יחסי ציבור.

.1

פיתוח שבילי אופניים.

 .01העצמת פורום אומני גוש עציון ופורום הסברה.
 .00שימור וחידוש שיתופי פעולה עם גורמי חוץ.
 .02גיוס תקציבים.
 .02ניקיון אתרי תיירות.
 .02ייצוג עמותות התיירות ביו"ש מול משרד התיירות.
22

תכנית עבודה  – 2014מועצה אזורית גוש עציון

מבנה ארגוני של עמותת התיירות
להלן תרשים המבנה הארגוני של עמותת התיירות:
מנהל התיירות

מתאמת לוגיסטית
תאומים לוגיסטיים,
הנהלת חשבונות

מנהלת פרויקטים

קשרי הגומלין בין העמותה למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין העמותה לאגפים אחרים:
 .0מתנ"ס – שיתופי פעולה בהפקת פסטיבלים מושכי קהל ובאירועי מורשת.
 .2אגף התפעול – עזרה בהפקת אירועי מורשת ומיתוג.
 .2המחלקה לשירותים חברתיים – שיתופי פעולה בקידום האומנים וההון האנושי בישובים.
 .2גזברות – אישור תקציבים וסיוע בהגשת בקשות למשרדי ממשלה וגורמים חיצוניים נוספים.
 .2אגף ההנדסה – סיוע בהוצאת תב"ע והתרי בנייה ובדיקת היתכנות להקמת פרויקטים תיירותיים פרטיים וציבוריים.
 .2קרן גוש עציון – שיתוף פעולה בגיוס תרומות לטובת מיזמים ציבוריים גדולים ומורשת.
קשרי גומלין בין העמותה למזכירויות הישובים
עמותת התיירות מפיצה עדכונים במזכירויות הישובים על פעילויות תיירותיות ופועלת יחד עם מזכירויות וועדי הישובים לקידום מוקדים ופרויקטים תיירותיים
שהישוב רואה בו ערך משמעותי לקידום התיירות בו ובסביבתו ובקידום עוגני תיירות הקיימים כבר באזור היישובים.
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נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י עמותת התיירות בשנת 6113
.0

חשיפה ושיח חיובי על גוש עציון ע"י כתבות חיוביות בעיתונים.

.2

עבודה עם מוקד עירוני .012

.2

הפקת סרט תדמית לקיץ כולל חשיפתו במדיות השונות ובאתרים השונים.

.2

התקדמות עם שדרוג מרכז המבקרים בכפר עציון ויציאה למכרז בינוי

.2

גיוס איש שיווק חיצוני להגדלת כמות הקבוצות המבקרות בגוש עציון דרך סוכנויות וועדים.

.2

פרסום צימרים ואפשרויות לינה במקומות אפשריים.

.2

הכשרת המקווה הנוסף בדרך האבות לטובת פסטיבל עלייה לרגל.

.1

הפקת כנס בינלאומי במרכז חוויות.

.1

הפקת חניון צה"ל ביום העצמאות בנוקדים.

 .01שדרוג פייסבוק עמותת התיירות.
 .00שדרוג אתר עמותת התיירות וקידומו בגוגל ובמדיה.
 .02הפקת צעדת הלה ,עליה לרגל ,כה בניסן ,ושותפות בהפקת שיירת העשרה ,שבוע החינוך ועפיפונידה.
 .02קידום וסיוע בחוות גבעות והפקת אירוע אפיית מצות והפנינג פסח.
 .02חיזוק הכרות אתרי התיירות ביישובים המרוחקים במטרה לחבר אותם (קדר ,הר גילה ,מיצד) +קידום שת"פ עם תושבי בית"ר והמגזר החרדי
 .02חיזוק סיורי אח"מים ,משפיעים ,ואנשי עסקים.

פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114
 .0בעקבות לוחמים – הבאת נוער לפני גיוס לאתרי מורשת בגוש עציון בשיתוף עם משרד הביטחון.
 .2שיווק אתרי תיירות בגוש עציון עבור קבוצות מטיילים– בחינת הפרוייקט נעשית בימים הקרובים בשיתוף התיירנים.
 .2ניקיון אתרים – ביצוע ניקיון שוטף ל 02-אתרי טבע תיירותיים ,תלוי במימון וגיוס תקציב נדרש.
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 .2תוכנית אסטרטגית תיירותית לגוש הרודיון – בניית תוכנית עבודה לקידום התיירות בכל גוש ההרודיון שתכלול בתוכה ממסלולי אופניים ועד קידום
עוגנים תיירותיים משמעותיים.
 .2כביש /דרך נופית גוש עציון – ים המלח – קידום הפרויקט תוך דגש על האופציות התיירותיות החבויות בפרויקט חשוב זה.
 .2פרויקט מרכז מבקרים במגדל המים בגבעה הצהובה – שדרוג כל אזור מגדל המים והפיכתו לשדרה תיירותית שתהווה תצפית ואטרקציה למבקרים – ממתין
לאישורים בהנדסה.
 .2מיתוג פנימי (פרויקט האלונים) – יצירת חשיבה תיירותית ממתגת המשותפת לכלל יישובי גוש עציון ,התקבל אישור לפרוייקט האלונים למחצית מהסכום
ממשרד החקלאות ,בוחנים אפשרות לגיוס שאר הכסף.
.1

חיזוק גוש עציון והתיירות בכל תחום ניו מדיה -חשיפת המותג גוש עציון באמצעי המדיה הקיימים ברשת האינטרנט והרשתות החברתיות.

 .1קידום המנזר הרוסי – הפקת תוכנית וגיוס כסף לשדרוג המקום ומתן אפשרות כניסת מבקרים לאזור .בשיתוף קק"ל ,חטמ"ר ומשרד התיירות.
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 .2המחלקה לשירותים חברתיים
ייעוד המחלקה לשירותים חברתיים
שיפור איכות החיים והרווחה של פרטים ,משפחות ,קבוצות וקהילות גוש עציון ,ולהוות מוקד זמין ונגיש ,קהילתי ,איכותי ומקצועי  -במתן טיפול ,סיוע ועזרה .כל
זאת תוך רגישות לצרכים המשתנים לאוכלוסיית הפונים ולכלל התושבים ,בכלל זה עולים מרחבי תבל.
הובלת תהליכי שותפות לטובת קידום הסיוע לאוכלוסיות היעד ,קידום תהליכים של חיזוק הלכידות הקהילתית והחוסן הקהילתי ,ופיתוח שירותים טיפוליים
ומענים מקצועיים בקהילה בהתאמה לצרכי האוכלוסייה .זאת באמצעות צוות מקצועי ,הפועל ברוח הנהלת המועצה ובהתאם לנוהלי משרד הרווחה.
נושאים מרכזיים באחריות המחלקה לשירותים החברתיים
 .0היחידה הקהילתית  -פיתוח תכניות חוסן קהילתי ,מינוף ההון האנושי ,ליווי ישובים בצמיחה דמוגרפית ,השתלמויות מקצועיות להנהגות ולבעלי תפקידים
בישוב ,סיוע בהקמת צוותי צח"י ,הכשרתם ושימורם ,פיתוח תכניות לרווחת הזקן.
 .2קליטת עליה  -ליווי פר טני של העולה בשנה הראשונה ,הפעלת תכניות לשילוב העולה ומשפחתו בתוך קהילת הגוש בפרט והתאקלמות בכלל.
 .2מצילה  -הפעלת תוכניות למניעת אלימות בכלל האוכלוסייה ובשיתוף עם הישובים.
 .2היחידה לטיפול בפרט  -סיוע לפרט ומשפחתו בתחומים שונים הכפופים למשרד הרווחה.
 .2מתן שירות לגילאי  1-2ובעלי צרכים מיוחדים  -לספק מסגרות והסעות שיקומיות לילדים בגילאי  1-2עם צרכים מיוחדים (ע"פ חוק מעונות יום שיקומים).
 .2טיפול בפעוטות בסיכון (גילאי  - )1-2סידור מעון יום לילדים בסיכון בגילאי .1-2
 .2טיפול בילדים ונוער בסיכון (גילאי  – )2-01טיפול בילדים ונוער בסיכון בגילאי  :2-01מציאת מסגרות חוץ ביתית או מסגרת מקיפה (מועדונית ,משפחות אומנה)
במקביל לטיפול משפחתי
 .1טיפול בתחום ההתמכרויות  -טיפול פרטני לבני נוער ,צעירים (גילאי  )02-22ומבוגרים מכורים או משתמשים .כולל הדרכות הורים ומפגשים לבני נוער ולהורים
ביישובים.
 .1אבחונים לילדים בסיכון  -סיוע באבחונים לילדים בסיכון (שהוגדרו ע"י חוק נוער).
 .01סיוע בקייטנה לילדים עד כיתה ו'  -סיוע לילדים עד כיתה ו' העונים על הקריטריונים במימון עלות קייטנה (סבסוד עד  21%מעלות הקייטנה  -בכפוף לתקציב
השנתי).
 .00טיפול בצרכים מיוחדים  -הצמדת חונך לילדים העונים על הקריטריונים (בחלק מהמקרים השירות כרוך בתשלום).
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 .02טיפול משפחתי  -הנגשת וסבסוד טיפוליים נפשיים בהתאם לקריטריונים למשפחות במשבר /בקונפליקט.
 .02שיקום  -סיוע בשיקום נכים ,עיוורים וחירשים.
 .02זקנה  -ליווי וסיוע זקנים ומשפחותיהם ,הפעלת חוק סיעוד.
 .02פגישה עם עובד סוציאלי -איינטק  -לקיים פגישה של עובד סוציאלי בתוך שבועיים מיום הפנייה עם הפרט/התושב.

מבנה ארגוני של המחלקה:
מנהל מחלקת
שירותים
חברתיים
מזכירה ,עובדת
מנהל וזכאות

עובדת מנהל
וזכאות

היחידה לעבודה
קהילתית

פגיעות מיניות

פרויקט מצילה

עבודה קהילתית

רכזות קהילה

היחידה לטיפול
בפרט ובמשפחה

קליטה

עובדים סוציאלים
(עו"ס)

בנות שרות

קשרי הגומלין בין המחלקה למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין המחלקה לשירותים חברתיים לאגפים אחרים
מקיימים סדנאות ופעילויות משותפות המצריכות את שיתוף האגפים האחרים במועצה ,כגון :האגף לשירותי דת ,גזברות ,אגף החינוך ומתנ"ס.
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קשרי הגומלין בין המחלקה לשירותים חברתיים למזכירויות הישובים
.0

העו"ס פועלים מול רכזות הקהילה  /רבני היישובים .פנייה ישירה מהמח' לתושבים נעשית רק מתוקף חוק הרווחה .לעיתים התושבים פונים ישירות לאגף
לקבלת שירותים.

.2

יחידה קהילתית עושה השתלמות להנהגות ובעלי תפקידים בישובים .בקשר עם יו"ר ועדי הישובים.

.2

לכל עובד קהילתי יש מספר יישובים תחת אחריותו והוא עובד רק דרך מזכירויות היישובים.

נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המחלקה בשנת 6113
 .0פתיחת יחידה לעבודה קהילתית (ראו פירוט בהמשך)
 .2ביצוע וסיום מכרזים למועדונית בת עין ,נתיבים להורות
 .2סדנת שירות במחלקה לשירותים חברתיים
 .2הרחבת היחידה להתמכרויות נוער ,איוש ומיקום חדש
 .2תהליכי התכנית הלאומית :מיפוי –בוצע
תהליכי קבלת החלטות -בוצע
 .2עבודה שוטפת מול צוות :חניכה ,קבלת החלטות ,וועדות תכנון טיפול
 .2עבודה פנים מועצה :חינוך ,מתנ"ס
 .1הבנייה של תהליכי עבודה בתוך המחלקה

להדגיש:
במהלך  2102שיטת העבודה השתנתה .במסגרת השינוי ,לכל ישוב יהיה עו"ס פרטני לצד עו"ס קהילתי .בנוסף יהיו רכז נושא בתחומים השונים (רובם ישמשו גם
וגם) .מדדי הצלחה:
א .התושב יקבל שירות בתוך הישוב (תושבי הגוש המזרחי) -זמינות ונגישות שיאפשרו צמצום זמנים בקבלת שירות.
ב .בשיתוף עם העובדת סוציאלית הקהילתית -יכולת לראות באופן מערכתי את צרכי הקהילה ולתת מענים לקבוצות רחבות בתוך הקהילה .ההצלחה תהיה
בריבוי תוכניות הפועלות בתוך הקהילה לרווחתה  ,לרווחת המשפחה והפרט.
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פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114
להלן הפרויקטים המתוכננים במחלקה לשירותים חברתיים לשנת :2102
מדד להצלחה

נושא
מתן מענה לסוגיית משפחות עם צרכים מיוחדים

איוש משרה ,פעילות במסגרות ח"מ ,עבודה קהילתית בתחום

קשישים -מענים מקיפים יותר

איוש משרה ברכז/ת קשישים; הקצאת משאבים לאוכ' נוספות

הקמת צוות פרט משפחה

איוש ראש צוות -מדריך; הבנייה של תהליכים אל מול גורמים נוספים

מחשוב המחלקה – הטמעת תוכנת  ,EPRניהול

עמדה פעילה לכל העובדים
מעבר של מזכירת המחלקה לניהול תקציבי ,יחד עם מנהל המחלקה

עבודת תשתית להקמת מועדונית בציר המזרחי

תכנית ,מכרז

תיקי פונים ,ניהול תקציב
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.2.1

היחידה לעבודה קהילתית

נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י היחידה בשנת :6113
הקמת היחידה -מנהלת ליחידה ואיוש התפקידים 6 -עו"קים בחצי משרה ,מצילה (בט"פ),
עולים ,ורכזת למוגנות ומניעת פגיעות מיניות
הצמדה של עובד ליישובים
מיפוי מצב צח"י -הוקמו  2צוותים חדשים; אותרו שלושה יו"ר חדשים שמקימים בימים אלו צוותים;
תורגלו  2יישובים בהם צח"י ותיק.
 1מפגשי השתלמות רכזות קהילה -נערך אחת לחודש ,בהשתתפות צוות המתנ"ס
שותפות וארגון כנס רכזות קהילה יהודה ושומרון.
 2מפגשי פורום מזכירים .פורום חדש נערך אחת לחודשיים וניהול פורום אינטרנטי -שוטף
אישורי תוכניות עבודה ישובים ביחד עם חטיבה להתיישבות.
 2מפגשי פורום קהילה.
יום עיון לוועדים מנהלים ,מזכירים ורכזות קהילה
ליווי חברתי בהקמת היישוב קדר דרום
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת :6114
נושא

מדד להצלחה

חיזוק הקשר עם היישובים

היישובים פונים אל העו"ס הקהילתי לייעוץ וליווי
עדכון היישובים באתר המועצה

שוטף
2/2102

צח"י

בכל יישוב קיים צוות ,ובשעת חירום המנגנון עובד ומתפקד.
יצירת חוברת עדכנית.

2/2102
2/2102

בנית לשונית "חרום" באתר המועצה באינטרנט

1/2102

ארגז כלים להנהגת היישוב

מפגש עם הנהגה חדשה בה יחולק ארגז הכלים – חוברות מידע

2/2102

התייחסות לקהילות פונקציונאליות

תחילת עבודה מול שתי קהילות (צמי"ד ,קשישים ,חד הוריות)

שוטף
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משאבים וכלים
רכב ליחידה
מעבר למחשבים ניידים
מחשוב ואתר

עיצוב ,כ"א וזמן,
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 .7מחלקת הביטחון
ייעוד מחלקת הביטחון:
תפיסת הביטחון במועצה האזורית גוש עציון ,הנה פעילות בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה
ותושביה .מחלקת הביטחון פועלת בשיתוף פעולה עם המשטרה ,צה"ל ,מד"א וכיבוי אש ,ומפקחת על הפעילויות השונות הקשורות באבטחה בתחומי המועצה.
מבנה ארגוני וכ"א במחלקה:

קב"ט המועצה
מנהל המחלקה

קב"ט המועצה ומנהל מחלקת הביטחון (פינצ'י הרשלר);
קב"ט מוסדות חינוך ,משק לשעת חירום ורפואה (אסף וילף 011% ,משרה);
קב"ט מוס"ח וישובים (דניאל הנסון 21% ,משרה);
מזכירת המחלקה (דניאלה אזולאי).

מזכירת המחלקה

קב"ט מוס"ח ,מל"ח
ורפואה

קב"ט מוס"ח
וישובים

משימת מחלקת הביטחון במועצה:
.1

אבטחת מוסדות חינוך  -פעילות לאבטחת מוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך:
0.0

הפעלת מערך מאבטחים ,פיקוח ,ביקורת והדרכה בבתי הספר ובגני הילדים.

0.2

כיבוי אש ועזרה ראשונה  -ביצוע ביקורת והדרכות בנושאי כיבוי אש ,תאום הדרכת עזרה ראשונה לסגל המורים והתלמידים שנבחרו במוסד החינוכי,
שיפור תשתיות ואחזקת ציוד כיבוי אש ומרכיבי ביטחון.

0.2

קיום תרגילי הג''א הכוללים תרגולים מכינים בכל מוסד חינוכי.

0.2

מיגון בתי הספר נגד פריצות וגניבות וחיבורם ללחצן מצוקה.

0.2

אבטחת אירועים בבתי הספר.

0.2

עדכון תיקי שטח ותיקי בטחון מוסדיים.

0.2

הדרכת מטה חירום בית ספרי.

0.1

תיאום ומעקב לבטיחות במוסדות החינוך.

0.1

תיאום פתיחת קייטנות וליווי בתהליך הרישוי  ,מעקב אחרי תוכנית פעילות בקייטנות.
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 .6משק לשעת חירום ורפואה
2.0

הקמת מרכז מידע מועצתי לטיפול באירועי חירום ובשגרה.

2.2

הכנת צוותי חירום ישוביים (צח"י) ,בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ופיקוד העורף

2.2

כתיבת פק"ל חירום למועצה ותרגולו

2.2

סיוע בארגון מטות מל"ח בישובים בשיתוף עם גורמי פס"ח

2.2

הכנת תיקי פינוי וקליטה לישובים בשיתוף גורמי פס"ח

2.2

טיפול מול הישובים במניעת שריפות ע"י ביצוע פעולות יזומות בישוב .

2.2

עזרה באחזקה וטיפול במקלטים בישובים.

2.1

ארגון צוותי רפואה לשעת חירום.

2.1

ניהול מחסן נשק מועצתי.

 .3ביטחון שוטף בישובים והתנדבות
2.0

עבודה רציפה ושדרוג העבודה מול המוקד הביטחוני המשותף אפרת-גוש עציון.

2.2

פגישות עם ועדי הישובים בנושאי ביטחון הישובים.

2.2

פגישות וסיורים עם הרבש"צים בישובים.

2.2

הכשרה וליווי של כיתות הכוננות.

2.2

עבודה מול המשטרה ,משרד הביטחון ופיקוד העורף להגדלת תקציב למרכיבי ביטחון.

2.2

תיאום מול משטרת ישראל וצה''ל לשיפור ביטחון הישובים ,מיקוד בעיות ומתן טיפול נקודתי באירועים חריגים.

2.2

עבודה מול השיטור הקהילתי.

2.1

גורם מטה מתאם ומפקח על הקמה ,ביצוע ושימוש בציוד הביטחון והאבטחה בישובים; טיפול במערכת השמירה בישובים והאבטחה בישובים.

2.1

טיפול ותיאום מול איגוד ערים לכיבוי אש.

 2.01תיאום אבטחה בפעילויות המועצה :אירועים וטיולים.
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נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המחלקה בשנת 6113
.0

.2

.2
.2
.2

מרכיבי ביטחון :קיום כנסי רבש"צים שוטפים; בקרה וטיפול באחזקת מרכיבי הביטחון בישובים; שידרוג הביטחון בשדה בועז; הכנת תכנית הגנה על
ישובי מרכז הגוש; רכש ציוד מיוחד לרבשצי"ם וישובים; הצבת גנרטורים לכפר עציון ופני קדם ,מיכלי מים גמישים לשע"ח ,דרך ביטחונית/חקלאית בגבעה
הצהובה.
מוסדות חינוך :ביצוע תרגילים והכנת אוכלוסיית התלמידים להתמודדות עם תרחישי חירום; ביצוע הכשרת ביטחון ובטיחות ע"י משרד החינוך לרוב עוזרי
הביטחון בבתי הספר; ביצוע מבדקי בטיחות שנתיים בכל גני הילדים ובתי הספר; התקנת מערכת בקרת כניסה (אינטרקום עם מוניטור) ב  02גני ילדים;
ביצוע בקרה שוטפת על אבטחת מוסדות החינוך; הפקה ותליית הוראות התנהגות לשעת חירום ,בגני הילדים.
רפואה :החלפת אמבולנסים לישובים :הרגילה ,מיצד ומעלה עמוס; מינוי של וולי לתפקיד סגן ראש גזרה; התחלת סבב ישיבות עבודה עם ראשי הצוותים
והישובים; בקרה שוטפת על הפעילות וביצוע שתי ביקורות של מד"א על האמבולנסים והציוד בהם; השתתפות בתרגילים בעלי אופי רפואי (אר"ן).
משק לשעת חירום :כתיבת תו"לים למצבי חירום; השתתפות בתרגיל עורף לאומי (עורף איתן) השתתפות בתרגילים של הצבא ,משטרה מג"ב ומד"א בגזרת
המועצה; ריענון מחסני החירום; איטום מחסן החירום בתקוע.
מפעל ראוי :חידוש רישיון מפעל ראוי; התקנת תכנת ניהול מפעל ראוי והזנת הנתונים; ביצוע ריענונים והדרכות למחזיקי הנשקים ולעובדים חדשים;
רכישה של מדפסת כרטיסים לצורך הנפקת רישיונות לנשק; רכישת כספות ביתיות לעובדים ,ע"פ דרישת המשרד לביטחון הפנים; התחלת תהליך של פתיחת
מפעל ראוי נוסף במועצה ,למיגור נזקי חקלאות.

פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114
 .1שדרוג מרכיבי ביטחון אזוריים:
הקמת מערך הגנה על ישובי מרכז הגוש (נו"ד ,אלעזר ,ר"צ ,אלו"ש) – עד ;02/2102
סיום פרויקט שב"מ בת עין;
פיצול שב"ם גוש תקוע ;1/2102 -
השלמת מערכות התרעה וכריזה החסרות בישובים (השלמה בגבעה הצהובה ,נוה דניאל ,הר גילה) עד ;2/2102
השלמה למשרה מלאה של קב"ט ישובים (מצריך בחינה של מנכ"ל המועצה);
החלפת רכבי ביטחון ישנים;
.6

שדרוג מערך החירום במועצה:
כתיבת תו"לים והטמעתם במערכת הרציפות התפקודית;
שדרוג מערך החירום באמצעות ; GIS
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פעילות למול מקבלי ההחלטות להקמת מרכז הפעלה בחירום;
רכש ציוד לשעת חירום ובניית מחסן מל"ח;
בדיקת תקינת ציוד חירום בישובים;
בחינת כשירות מקלטים בישובים ומציאת פתרונות לישובים שאין בהם מקלט;
השתתפות בתרגילי צח"י לצוותים חדשים והמשך עבודה מול צוותים קיימים.
.3

מוסדות חינוך וישובים:
גנים  -התקנה/שדרוג מערכת בקרת כניסה (אינטרקום);
רענון/עדכון המוקד (תצ"אות עדכניות ,נוהלים וכו');
ביצוע תרגולות חירום בגני ילדים והדרכות לאנשי הצוות.
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 .8משאבי אנוש
ייעוד מחלקת משאבי אנוש
משאבי אנוש נועדה לטפל במיצוי זכויות העובדים וחובותיהם בתפקידים השונים ע"פ הוראות התקשי"ר והקריטריונים בשלטון המקומי ובכפוף להנחיות מנכ"ל.
כמו כן אחריות על תיאום ,ארגון ,תכנון ,ואיוש משרות ,טיפוח המשאב האנושי ועוד .כל זאת בכדי לייצר סביבה שמטפחת מורל גבוה ומאפשרת צמיחה והתקדמות.
נושאים מרכזיים באחריות מחלקת משאבי אנוש
.0

טיפול מנהלי במשאבי אנוש במועצה  ,מכרזים ,קבלת עובדים ,סיום העסקה ועוד.

.2

ריכוז ועדת המנגנון לקביעת תנאי שכר ,לימודים וזכויות עובדים.

.2

אחריות על פיתוח והדרכת עובדים.

.2

יזום והפעלת פעולות לרווחת העובד.

.2

מענה ראשוני לפניות אישיות של עובדים.

.2

קשר קבוע עם גורמי חוץ רלוונטיים – מ .הפנים ,מפע"מ ,מרכז השלטון המקומי

.2

ריכוז נושאי כ"א בשעת חירום.

.1

ליווי פורשים.

.1

הנפקת אישורי תושב.

 .01פלאפונים.
מבנה ארגוני
רכזת משאבי אנוש ,ללא עובדים תחתיה; כפיפות ישירה למנכ"ל המועצה.
קשרי הגומלין בין המחלקה למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
.0

קשר שוטף עם מנהלי המחלקות ,האגפים ,מנהלי/ות בתי הספר ,ויחידות שונות (מתנ"ס ,עמותת התיירות ,המועצה הדתית).

.2

קשר יומיומי עם העובדים.
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נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י המחלקה בשנת 6113
.0
.2
.2
.2
.2
.2

"יישור קו" בענייני קליטת ועזיבת עובדים (כתבי מינוי ,טיפול במכרזים ,קשר עם משרד הפנים);
הקמת ארכיון תיקים אישיים דיגיטלי;
העברת נושא בנושאי כ"א בחינוך  -לטיפול משאבי האנוש;
כתיבה והפצת נהלי העבודה של הרשות בתחום משא"ן (מחשבים וציוד ,שמירה על סודיות ,שימוש ברכב ועוד);
שינוי מתכונת ההתקשרות מול חברת פלאפון ומול העובדים;
התחלת תהליך ,הלוואה וליווי של הערכת עובד שנתית;

 .2רווחת עובדים (ימי כיף והרצאות ,קייטנה ,אוזן קשבת לעובדים ,שיפור הקשר עם עובדים מחוץ לבניין);
 .1נוכחות -שדרוג ההחתמה הטלפונית ומערכת הנוכחות;
 .1טיפול באישורי תושב מול תושבים ומזכירויות הישובים;
 .01שיתוף פעולה עם ועד העובדים.
פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת :6114
משוב -הפקת לקחים ומשמעויות

מעקב ושיפור ,חזרה על משוב חוזר

הדרכה והשתלמויות -ביצוע הזמנות
ותשלומים דרך מערכת ה .EPR

מעקב אחר ביצוע השתלמויות ועל איזון בין המחלקות ,תכנון
מראש ושמירה על מסגרת התקציב

חדשנות ויצירתיות בעבודה

תהליך חשיבה והפעלה  -תגמול כספי לעובדים על חסכון
והתייעלות

המשך התכוננות לחירום כמכלול כ"א

עבודה מול ישובים ,רכזות קהילה ,רכזת מתנדבים ומח' ביטחון

ומתנדבים

אפריל 6114
2/2102

סיום עדכון נתוני
המכלול עד 2/2102

מעבר מ"כוח אדם" ל"משאבי אנוש"

כבר לא "כיבוי שריפות" .טיפול במשאב האנושי.

עבודת נוער בחופשות -מעבר למקצועות
נדרשים בלבד

תפוקה גבוהה יותר ,קיצוץ בהוצאות
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 .1אגף הגזברות
ייעוד אגף הגזברות
טיפול בכל הניהול הכספי של הרשות.
נושאים מרכזיים באחריות אגף הגזברות
.0

ייעוץ לראש המועצה ולהנהלת המועצה לצורך קבלת החלטות.

.2

שמירה על איזון בין ההכנסות להוצאות שיאפשר פעילות שוטפת.

.2

ניהול נכון של המשאבים הכספיים תוך שמירה על החוקים ,התקנות וההנחיות.

.2

הבטחת המשאבים הכספיים לפעולות הרשות.

.2

תקציב המועצה  -הכנה ,ביצוע בקרה ומעקב.

.2

איתור מקורות מימון לביצוע שירותים ופרויקטים.

.2

תשלומים לנותני שירותים וקבלנים.

.1

הגשת דיווחים למשרדי ממשלה ולרשויות לקבלת מימון לפרויקטים ולסיוע תקציבי.

.1

תשלום השתתפויות ,ישובים ,איגודים וכד'.

 .01ניהול התחשבנות עם נותני שירותים ומוסדות או גופי סמך.
 .00הנחיות להכנת תקציב ישובים ובקרה.
 .02אחריות רכש והזמנות.
 .02תשלומי שכר כדין.
 .02ביטוחי המועצה ויישוביה.
 .02גביית ארנונה והכנסות עצמיות.
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מבנה ארגוני של האגף
גזבר המועצה

הנהלת חשבונות

מחלקת גביה

מחלקת שכר

 4עובדי גביה

הערות לכוח אדם
 מול התקן כל המצבות מלאים אך במשך השנים התקן נשאר זהה למרות גידול בפעילות המחלקה ולכן חסר בגביה עובד אחד וכן חסר עובד אחד בהנהלת
חשבונות /גזברות לשם שיפור השירות ומתן טיפול שוטף ועבודה מול משרדי ממשלה לקבלת החזרים בגין ביצוע פעולות ,וליווי יישובי המועצה לשם הגשת
תקציב בהתאם לחוק.
 חלק מעובדי הגביה אינם עובדי מועצה.

קשרי הגומלין בין הגזברות למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין הגזברות לאגפים אחרים
תקציב המועצה מאושר במבנה הנקבע ע"י משרד הפנים  ,התקציב מחולק לנושאים השונים בהתאם לאחריות של אגפי המועצה השונים.
האגפים השונים מבצעים את התקציב לפי הנחיות הגזברות  ,מעבירים הזמנות ספקים לאישור בהתאם לתקציב הרלוונטי  ,מאשרים חשבונות הביצוע לפני הרישום
לתשלום בהנה"ח  .כמו כן הגזברות מנהלת את ההתחשבנות האגפים מול הישובים .האגפים פונים לישובים לביצוע משימות בהמשך לסיכומים או במקום קבלן
ומזכים או מחייבים את הישובים בגין הוצאות או המשימות שבוצעו  .הגזברות מעורבת בכל פעילויות אגפי המועצה החל משלב ייזום הפרויקט וביצוע חוזים
לפרויקטים ועד להוצאת הפרויקט בפועל באמצעות אישור תקציבים.

22

תכנית עבודה  – 2014מועצה אזורית גוש עציון
קשרי הגומלין בין הגזברות למזכירויות הישובים
הגזברות כאמור מנהלת את כל ההתחשבנות המועצה מול הישובים  .אנו רואים כמשימה עליונה לבצע בקרה תקציבית ליישובי המועצה על מנת לעודד התייעלות
וניהול תקין של התקציב בישובים.

נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו באגף הגזברות בשנת 6113
 .0עבודת מטה באגף התפעול – תקצוב שעות עבודה לאגף התפעול ,תקצוב והגדרת משימות לאגף התפעול ,טיפול תקציבי בפרויקט הפרדה במקור (הפרדת פסולת
אשפה).
 .2ניהול עצמי בבתי הספר – העברת מערך העסקה והגביה בנושא חינוך לבתי הספר ,הקמת תשתית ארגונית מתאימה לניהול ויכולת הבקרה של המועצה לבתי
הספר בגוש.
 .2הסדרת מערכות ביוב – השלמת חוקי עזר ,עדכון היטל ביוב ,בהמתנה לאישור משרד הפנים ,חוזה עם מבט"י לקליטת שפכי הר גילה ,אישור עקרוני של
המלת"ב למט"ש נוקדים.
 .2מעקב תקציבי בישובים – מעקב תקציבי ובקרה על תקציבי הישובים וקבלת דוחות כספיים ובדיקתם במטרה לפקח שאין גירעונות ולהתנהלות תקינה ועמידה
בדרישות .בשנת  2102אישור תקציב לכל הישובים בשלב מוקדם יחסית.

פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת 6114

מדד להצלחה

נושא

תאריך סיום

ניהול עצמי

שליטה בתקציב של המנהלים ,שביעות רצונם ,תפעול ביה"ס ,כללים/שיטה לתקצוב ,עמותה
פעילה ,זרוע אגף החינוך בניהול בתי הספר

סוף תשע"ד

תקציבי ישובים

אישור במליאה לאחר דיונים עם כל הישובים בפורם נרחב כחלק מהליך עבודה מול הישובים

מרץ 2102

ביוב

ביוב בת עין – סילוק קבלן  /הגעה להסכמה

2/2102

הקמת מכון טיהור נוקדים

02/2102
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הסכם מעלה אדומים  -חיבור קידר

2/2102

אגף התפעולי

החלטה רכישת משאית ,הפרטה חלקית

2/2102

איזון המערכת
התקציבית

הקטנת הפער בין הוצאות להכנסות

רב שנתי

 .9.1מחלקת הגביה
בשנת  ,2102יינתן דגש על הנושאים הבאים:
 .1שיפור השירות לקהל –
א .שימת דגש על בירורים בנושא הגבייה במיילים ,אפשרות משלוח של חומר בפקס' כדי לחסוך הגעה למחלקת הגבייה והאפשרות להוריד טפסים של
מחלקת הגבייה ,דרך אתר האינטרנט .פרסום אפשרויות אלה ופרסום קבוע של היתרונות בהצטרפות להוראת קבע באתר האינטרנט המונעות היווצרות
חובות והמזכות בהנחה.
ב .הבלטת יתרונות השימוש באתר האינטרנט לנוחות התושב ,החוסכת ממנו זמן וריצות על ידי פרסום יתרונותיו גם בעתון בשבע ,גושפנקא ,בפרסום דרך
תחנת הרדיו המקומית וכד'.
ג .בדיקת אפשרות להרחבת פעילות מוקד התשלומים ,שתכלול גם אפשרות לבירורים טלפוניים בנושא הגבייה.
 .6העמקת הגבייה -
א .הרמת טלפונים ודוא"ל לחייבים שלא שילמו חובם ,אחר קבלת התראה ומתן הזדמנות לתשלום לפני פתיחה בהליך המשפטי.
ב .חיוב בארנונה של המאחזים על פי החלטת המועצה.
ג .חיוב בנייה חדשה ועדכון שומה שוטף על פי סקרי נכסים ועדכונים של מחלקת הנדסה ,גם של ארנונה לעסקים.
ד .טיפול בגבייה בתחום הקנסות – נושא חדש.
ה .יתרות חוב של בתי ספר ותשלומי רשות שטרם נגבו ורק צוברים ריביות הצמדות ומתנפחים (מחייב החלטת מועצה).
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 .9.6מחלקת השכר
המחלקה אחראית על תשלום השכר לעובדי המועצה :בחודשים  0-00/2102הונפקו  2,211תלושי שכר ,סך עלות השכר (עד  )00/2102סך של .₪ 21,012,221
פרויקטים מיוחדים שבוצעו בשנת  ,6113מעבר לשוטף:
 .0סיום הגדרת תכנת הנוכחות -תשומת לב להגדרת שעות נוספות וכוננויות (מהווים כ  ₪ 1,411,111בשנה).
 .2חפיפה לרכזת משא"ן בדגש על הכנסת נהלי קליטת עובד ,סיום העסקה ,כתבי מינוי.
 .2טיפול בחריגות מול הממונה על השכר באוצר ,הכולל השבת כספים למועצה.
פרויקטים מרכזיים לקידום בשנת :6114
מדד להצלחה

תאריך סיום

נושא
ליווי שכר המורים והעמותה בניהול העצמי.

העברת העובדים המורים לקבלת שכר
מהעמותה.

בהתאם להחלטות
המועצה

סיום טיפול חריגות שכר מול הממונה באוצר.

אישור האוצר.

בהתאם לאוצר

שיפור בקרת קליטת וסיום העסקת עובדים.

קליטה "חלקה" בהתאם לנהלים.

גביית כספים מקופות גמל

העברת הכספים לחשבון המועצה
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 .11מבקר המועצה
ייעוד מבקר המועצה
מבקר המועצה אחראי על עריכת ביקורת על פעילויות המועצה ,הוועדים המקומיים ,המועצה הדתית ועל חברות ועמותות עירוניות.
נושאים מרכזיים באחריות מבקר המועצה
.0

עריכת ביקורת פנימיות – ביקורת על פעילויות המועצה ועובדיה ,ועדת תכנון מיוחדת ורשות רישוי מקומית ,הוועדים המקומיים ,המועצה הדתית וחברות
ועמותות עירוניות וכל תאגיד מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

.2

הכנת טיוטת דוחות ביקורת – ניסוח והקלדת טיוטות דוחות הביקורת כולל קבלת חוות דעת משפטיות הנוגעות לנושאים המבוקרים .שליחת טיוטת הדוחות
לגופים והעובדים המבוקרים לצורך קבלת התייחסותם לדוחות.

.2

הכנת דוחות ביקורת – הכנת דוחות ביקורת סופיים תוך התייחסות לתגובות של הגופים והעובדים המבוקרים.

.2

ועדת ביקורת – אחראי לכינוסה של ועדת הביקורת במועצה לצורך דיון בדוחות ביקורת וכן לרישום וכתיבת פרוטוקולים של הועדה.

.2

דיון בדוחות ביקורת  -דואג לכינוס מליאת המועצה (ישיבות שלא מן המניין) ,לדיון בדוחות הביקורת ובהמלצות ועדת הביקורת.

.2

תיקון ליקויים – לבדוק אם תוקנו הליקויים מביקורות קודמות הן של המבקר עצמו והן של ביקורות חיצוניות כגון מבקר המדינה ,משרד הפנים וכו'.

.2

טיפול בתלונות תושבים – טיפול ומענה לתלונות תושבים המתקבלות בלשכת מבקר המועצה.

מבנה ארגוני של הלשכה
עובד אחד ,בהיקף של  21%משרה .כפיפות ישירה לראש המועצה.
קשרי הגומלין בין מבקר המועצה למזכירויות הישובים  /אגפים אחרים
קשרי הגומלין בין מבקר המועצה לאגפים אחרים
הקשר בין המבקר לאגפים אחרים במועצה מתבטא בעריכת ביקורות במועצה ובהתאם לנושאי הביקורת מקיימות פגישות עם המבוקרים באגפים השונים.
קשרי הגומלין בין מבקר המועצה למזכירויות הישובים
בכל ישוב קיימת ועדת ביקורת יישובית ,ועדות אלו הינם הזרוע הארוכה של מבקר המועצה והן אמונות על טיפול ומענה לתלונות תושבים על פעילות הועד המקומי
והמזכיר .מבקר המועצה מדריך ומכוון את פעילות ועדות הביקורת היישוביות בישובים השונים.
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נושאים ותהליכים מרכזיים שבוצעו ע"י מבקר המועצה בשנת 6113
להלן הנושאים המרכזיים שטופלו אצל מבקר המועצה בשנת :2102
.0

דוח ביקורת בנושא קייטנות – בדיקת פעילות הקייטנות בחופשת הקיץ ביישובי המועצה ובמתנ"ס.

.2

דוח ביקורת בנושא פעילות החוגים בישובי המועצה – בדיקת פעילות החוגים ביישובי המועצה ובמתנ"ס.

.2

המשך טיפול בתלונות תושבים ותלונות ממבקר המדינה  -קבלת תלונות על התנהלות המועצה וטיפול בתלונות.

.2

המשך הטמעת חוק חופש המידע – הטמעת חוק חופש המידע בקרב עובדי המועצה והממונה על חוק חופש המידע במועצה.
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 .11יחידת המחשוב
ייעוד יחידת המחשוב
אחראי המחשוב של המועצה ממונה על כל תשתיות המחשוב ,ציוד המחשוב ,מדיניות המחשוב ותקשורת הטלפונים הניידים של המועצה.
מבנה ארגוני
עובד אחד ,בהיקף של  22%משרה; כפיפות ישירה למנכ"ל המועצה.
קשרי הגומלין בין אחראי המחשוב לאגפים אחרים
הקשר בין אחראי המחשוב לאגפים אחרים במועצה מתבטא במתן שירות מלא לעובדים ולמנהלים ,תמיכה בתוכנות המקצועיות שבשימוש של כל אתר ,ואספקת
ציוד מתאים ובזמן.
נושאים מרכזיים שבוצעו בשנה האחרונה
 .0שינוי ארגוני – סיום קבלת שירותי מחשוב חיצוניים (אאוטסורסינג) ,והחלפתם בעובד מועצה.
 .2פעילות להגברת שרידות המידע הארגוני – "גיבוי ענן" ,גיבוי לשרתים ולדוא"ל ,גיבוי  ,Shadow Copyמכונות וירטואליות ,תוספת שרתים.
 .2אבטחת מידע ואבטחה פיזית של מחשבים ,ציוד מחשוב וארונות תקשורת.
 .2קביעת והפצה של מדיניות מחשוב מחייבת לעובדי המועצה.
 .2סינון ,שליטה ,בקרה ואבטחה של תעבורת הרשת.
 .2רישוי חוקי של כל תוכנות ההפעלה במועצה.
 .2התחלת תהליך שדרוג של מערכות ההפעלה.
 .1העברת כל נושא איפיון ,קבלת הצעות מחיר וביצוע רכש והזמנות ציוד המחשוב לאחריות אחראי המחשוב של המועצה.
 .1טיפול בתקלות מחשוב בגני הילדים במועצה.
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת 6114
תאריך סיום

נושא

מדד להצלחה

התקנת Additional Domain Controller

סיום ביצוע

2/2102

השלמת שדרוג תוכנות ההפעלה

שדרוג לתוכנות WINב 011%-מהמחשבים

2/2102

הקמת תשתית חדשה לכל מערכת המחשוב

ביצוע מדורג על פני מספר שנים

שוטף

המשך תחזוקה שוטפת של המערכות

שביעות רצון העובדים ותקינות העמדות

המשך מענה רציף לעובדים בכל תקלה

שביעות רצון העובדים ותקינות העמדות
מותנה באישור
העלויות הכספיות

שדרוג עמדות מיושנות
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 .16קרן גוש עציון
ייעוד קרן גוש עציון
קרן גוש עציון היא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם לתועלתם ורווחתם של קהילות ותושבי גוש עציון ,בתחומים הבאים :בריאות ,ביטחון/בטיחות ,חינוך ,רווחה,
דת ,תיירות ,תרבות וספורט ,קליטת עולים ושימור מורשת גוש עציון .קרן גוש עציון פועלת על מנת לחזק את גוש עציון ותושביו תוך העלאת המודעות הציבורית
להיסטוריה והמורשת של האזור .כארגון עצמאי ללא מטרות רווח ,הקרן פונה לתורמים בישראל ובחו"ל ,ומעדכנת אותם לגבי צרכים קבועים ויוזמות חדשות
באזור.
מבנה ארגוני :מנהלת הקרן ,בהיקף של  011%משרה ,ובנוסף שתי עובדות בהיקף של  21%משרה; כפיפות ליו"ר קרן גוש עציון – סגן ראש המועצה.
פעילות מרכזית שבוצעו בשנת :6113
 .0תקצוב ופתוח פרויקטים חדשים – בניית מגרשי משחקים ,הקמת ספריה ממ"ד ,השתתפות בבניית פרויקט משיב הרוח ,שיפוץ הפינה חמה והרחבת החצר,
השתתפות מעון תקוע ,טיפולי שניים ועוד תמיכות רבות לנזקקים ,פרויקט פסיפס-שיפור פני הישובים .מזגנים ותרומות נוספות לסדנא  ,ציוד מחשוב לחדר
עצמאות בבי"ס ראשית ,פיתוח שדה בעז ועוד ₪ 0,111,111 -
.2

פניות לקרנות והקדשים ציבורים ופרטיים – ₪ 221,111

 .2עסקים למען הקהילה –תרומות מעסקים בגוש ₪ 22,111 -
 .2הקמת והפעלת אתר חדש לגיוס באמצעות סרטונים ,חידוש האתר בעברית ואתר חדש באנגלית (בהקמה).
 .2פתיחת דלתות בקהילות חדשות בחו"ל  +סיורים לחו"ל.
 .2משלחת מחנכים ונציגים לחו"ל מטרו ווסט.
 .2קידום פרויקטים קיימים :חידוש מבנה החיזיון אור קולי ,נוער ,ביטחון ועוד.
 .1גיוס רחב הקף בנושא רווחה כולל בלת"מים – ₪ 111,111
 .1שדרוג דפי פרויקט באנגלית ובעברית.
 .01דוור ישיר בארה"ב (*$22,111 - )2
 .00הדרכת ישובים בנושא גיוס משאבים ופתוח פרויקטים.
 .02פתיחת חשבון פי פאל בש"ח.
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נושאים ופרויקטים לקידום בשנת  ,6114תנאים להצלחה:
משאבים נדרשים

נושא

מדד להצלחה

תאריך סיום

ארגון מחדש של הקרן

שנויים בכוח אדם ובמבנה הקרן

פסח תשע"ד

מזכירה

איוש מזכירה בחצי משרה

בהקדם האפשרי

חבר נאמנים

הקמת חבר נאמנים המורכב מאזרחים ואח"מים.

אתר באנגלית

הפעלת אתר מחודש בשפה האנגלית (החומר קיים דרוש
מפעיל )

בתהליך עם מתנדב

ועד הנהלה פעילה

חברי הנהלה פעילים לא רק ברמת קבלת החלטות אלא גם
בגיוס משאבים

עם בחירת הנהלה
חדשה

מיתוג מחדש של הקרן

חשיפה גדולה יותר בקרב הציבור בארץ ובחול ,חידוד הבלטה
והעצמה לשאלה למה לתרום לקרן גוש עציון? ובעקבות כך
עליה בהיקף התרומות.

₪ 21,111

אשור לתרומות אוסטרליה

השגת אישור להעברת כספים מאוסטרליה לארץ תוך נתינת
פטור ממס באוסטרליה .בע"ה

מציאת הערוץ דרכו
תתאפשר העברת כספים
מאוסטרליה לישראל תוך
נתינת אישור פטור ממס
באוסטרליה

תקציב להעסקת מזכירה
בהיקף של  21%או איחוד
משרות
מתנדבים או הנהלה
פעילה שיעזרו לאתר
מועמדים מתאימים
ושיעתרו לבקשה

22

דרוש מפעיל

