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 דבר ראש העיר
  .2021אני מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב ותכניות העבודה לשנת  

  - היא שהמציאות עולה על כל תכניתלימדה אותנו משהו,  2020אם שנת , שנה מורכבת שתירשם בהיסטוריהאחר תכניות אלו הן בבחינת האור והאופק שלנו, ל
  מנו.וזו החזקה שלנו כארגון נותן שירות, היכולת להתנהל בדינמיות, לטובת התושב ולרווחתו, מבלי לשכוח לרגע, את היעדים והמטרות שהצבנו לעצ

 ועתה, אנחנו מביטים קדימה.
 גאה לראות את הפרויקטים הממשיכים והחדשים שלנו בחמישה תחומים מרכזיים אשר נוגעים בכל אחת ואחד מאתנו:אני 

 עשרות תכניות שדרוג של גינות ציבוריות, מתחמי כושר, שתילת צמחיה והנגשת המרחב הציבורי. שדרוג המרחב הציבורי
 לפעילות ספורטיבית, אורח חיים בריא ופנאי, עבור כל הגילאים ולכל קשת הצרכים. פארק ספורט ראשון בעיר, אשר יהווה אבן שואבת פארק הספורט

  בתשתיות טכנולוגיות, תכניות פדגוגיות, העשרה וחינוך פרטני. מחצית מתקציב העירייה מושקע בחינוך ולא בכדי. נס ציונה משקיעה מיליוני שקליםכ חינוך פורץ דרך
את מנהלת ההתחדשות העירונית הקמנו לפני מספר חודשים וכבר בשנה הקרובה נראה את פירותיה הראשונים, זו תהיה בשורה  הוותיקות ודיור בר השגה לצעיריםקידום התחדשות עירונית השכונות 

 אמיתית לתושבי העיר הוותיקים, כמו גם לצעירי העיר שיזכו לרכוש דירה ראשונה בעיר בהנחה.
 למען הגשמת חזון העיר "לחיות במקום שבו עובדים, ולעבוד במקום שבו חיים", אנו דואגים להצבת התשתיות ופיתוח השטחים הציבוריים בפארק. קה של העירפיתוח פארק המדע כפארק המסחר והתעסו

 מטר של שטחי תעסוקה ומסחר, אשר יאפשרו לתושבי העיר לעבוד קרוב לבית.  300,000 מדובר על
 לפי שורות של תכניות ומאחורי כל תכנית ותכנית, קיים הרצון להעניק יותר לתושבי העיר.העשייה שלנו מתפרסת על פני עשרות א

 לעובדי עיריית נס ציונה שרצים איתנו למרחקים ארוכים.ו אני רוצה להודות לצוות הניהולי, על ימים ולילות של עשייה ועבודה קשה ללא פשרות
 ולכל חברי מועצת העיר אשר משקיעים מזמנם וממרצם, מתוך תחושת שליחות אמיתית מעשיר את העשייה הציבוריתתודה אישית לסגנים שלצידי, כל אחת ואחד בתחומו, 

 ,לשירותכם

 .ראש העיר שלכם 

 שמואל בוקסר 

  בר מנכ"לית העירייהד
המביאה לידי ביטוי את יעדי ראש העיר והנהלת העיר, המתורגמים לתוכנית עבודה של כל אגפי העירייה, תוכנית שמבוססת  –זו השנה השלישית בה מציגה העירייה תוכנית עבודה מקושרת תקציב 

הווה תנאי חיוני להצלחה במימוש תוכניות העבודה. לא פחות חשוב בעיננו, להציג ולפרוש את התוכנית ומחוברת לתקציב העירייה שאושר. החיבור בין תוכנית העבודה למסגרות התקציב חשוב מאין כמותו ומ
 .המלאה על סעיפיה ותקציבה לציבור בשקיפות ובפתיחות מלאה

העבודה ומסגרות התקציב שתכננו, המציאות החדשה חייבה אותנו לבצע  אינן שנים רגילות. למשבר הקורונה השלכות ומשמעויות דרמטיות על תוכנית – 2021וככל הנראה גם חלק ניכר משנת  2020שנת 
 התאמות לתוכנית ולפעול בשונה ממה שתכננו ועדיין להקפיד על ניהול אחראי השומר על מסגרות התקציב.

ככל שנדרש. בדיוק  –תקציבים ת בצע התאמה של התוכנית למשבר והסבנו מוכנים לכל עוד ימשיך משבר הקורונה, אנח –כאילו אין קורונה, והשני  -בשני רבדים: האחד  2021כהחלטה מודעת תכננו את 
 . 2020 -כפי שעשינו גם ב

, בתקופה המאתגרת , איגום משאבים והובלת הליכי התייעלותכך או כך העירייה תמשיך לפעול למקסום השירות, מגוון ואיכות המענים הניתנים על ידה, תוך טיוב התקציבים כמו גם איתור מקורות חיצונים
 נשתפר ונשפר.הזו. 

ר שממשיך לשכלל את כלי העבודה באמצעותו נכתבת "לראש מטה ראש העיר שתכללה את העבודה מול האגפים השונים; המנממודה לראש העיר על החזון, הובלת הדרך והצבת האתגרים,  אני מודה
לכל מנהלי ועובדי הרשות שלקחו חלק בכתיבת תוכנית העבודה ויובילו את מימושה בגמישות  אני מבקשת להודות –ולסיום  המורכבת.לים את המשימה התקציבית התוכנית המקושרת לתקציב; ולגזבר שהש

 הצוות הזה גדול מסך חלקיו, וכך תהיה גם השנה שבפתח.ויצירתיות כפי שמתחייב בימים אלה. 

 ,לשירותכם

 עו"ד –דפנה קירו כהן 

 מנכ"לית העירייה
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 

  מנהל בטחון   
תאריך  תקציב

 יעד
 על משימת מספר שם משימה תאור משימה

₪ 36,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14962 אבטחת רכבים וציוד מערכת  גי. פי. אס. לציוד ורכבי העירייה 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11096 טיפוח הון אנושי העברת השתלמות שנתית בנושא התמודדות עם אלימות כלפי עובדים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11302 מידעממונה אבטחת  ניהול מאגרי המידע באופן שוטף 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12242 ממונה קורונה ריכוז אכיפת הנחיות הקורונה בעיר 
₪ 15,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11299 מערך הנשק הארגוני ביצוע מטווחים ותדריכים לאוחזי הנשק 
₪ 72,000 YR  עיר ירוקה 11298 מערכות מיגון, לחצני מצוקה ואזעקה לפי תקלות מערכות ברחבי העיר 212ניהול מערך תחזוקת 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11297 מצלמות אבטחה שילוב מצלמות בתוכנת שליטה ובקרה 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11296 מצלמות אבטחה התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות 
₪ 150,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11295 מצלמות אבטחה למות הקייםתחזוקת מערך המצ 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13626 ניהול האכיפה אכיפת חוקי העזר והחניה בעיר ע"י השיטור והפיקוח 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11294 פרויקט שיטור עירוני קליטת פקחים והסמכתם -מעבר משיטור משולב לשיטור עירוני 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 13627 קידום מעבר לניהול מערכות דיגיטאליות כות דיווח ידניות למערכות דיגיטאליותרממעהתקדמות 
₪ 41,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11301 רכישת ציוד רכישת מערכת לחצני מצוקה לעובדי השירותים החברתיים למשרדים ולגדוד המתנדבים 
₪ 200,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 14963 שדרוג מערכות טמ"ס ת דיגיטלית ואנליטיקההחלפת מצלמות למערכ 
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 

  אבטחת מוסדות חינוך   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,500,000 YR שבעיר עם הפנים לתו 11293 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת בתי הספר 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11271 ביקורות עריכת ביקורת למרכיבי ביטחון לכלל מוסדות החינוך 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11272 ביקורות עריכת ביקורת מתוכננת לרכזי ביטחון, בדיקת בניית תכנית עבודה והכנת תיק ביטחון מוסדי 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11273 ביקורות טח בית ספריים פעמיים בשנהביקורת טיולים ותיקי ש -עריכת ביקורת מזדמנת 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11274 ביקורות עריכת ביקורות למאבטחים אחת לחודש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11275 ביקורות עריכת ביקורות מתוכננות לבדיקת הכנת תיק ביטחון ותיק נתונים 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11276 ביקורות ורת טיולים ובטיחות פעמיים בשנהביק -עריכת ביקורת מזדמנת 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11282 כנסים  כנס אבות בית לפתיחת שנת הלימודים בנושא בטיחות 

 Q3  ם הפנים לתושבעיר ע 11283 כנסים העברת תכנית עבודה לשנת הלימודים תש"פ -כנס רכזי ביטחון, בטיחות ושעת חירום של בתי הספר 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11284 כנסים  כנס מנהלי בתי ספר לפתיחת שנת הלימודים בנושא ביטחון ובטיחות 

 Q3  ריענון נהלי עבודה ושיבוץ לבתי הספר -כנס מאבטחים לפתיחת שנת הלימודים 
 מאבטחים מחליפים( 5סיירי גנים,  5מאבטחי מוסדות חינוך,  20)

 יר עם הפנים לתושבע 11285 כנסים 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11286 כנסים כנס גננות וסייעות לפתיחת שנת הלימודים להצגת תכנית העבודה בנושא בטחון, בטיחות ושעת חירום 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12182 פיקוח ובקרה אפליקצית פיקוח קב"טים, מאבטחים 
₪ 13,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12412 פרוייקטים לדים להוריםהתקנת לחצני פתיחת שערי גני י 
₪ 30,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12411 פרוייקטים החלפת מזגנים בעמדות השמירה בבתי הספר 
₪ 45,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11290 פרויקטים רישות אזור הכניסה לבתי הספר במצלמות 
₪ 120,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11288 פרויקטים ני הילדיםשדרוג מערכות בקרת הכניסה לג 
₪ 30,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11289 פרויקטים החלפת עמדות שמירה וצביעת עמדות שמירה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13677 תוכנית עבודה בתקופת הקורונה מתן פתרונות והתאמות לפעילות בצל הקורונה 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11277 תרגילים י טילים )כניסה לממ"ד( ורעידת אדמה )יציאה לשטחי כינוס(יר -תרגילים לפתיחת שנה"ל 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11278 תרגילים תרגיל הדגמה לתרגיל הארצי עבור רכזי הביטחון של בתי הספר 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11279 תרגילים תרגילים מקדימים לתרגיל הארצי 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11280 תרגילים ל ארצי למוסדות החינוך בנושא ירי טיליםתרגי 
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 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11281 תרגילים תרגיל שריפה לבתי הספר 
 

 
 אגף הבטחון והפיקוח מנהל/ת: ירון לוי 

  משמר אזרחי   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר בוטיק 11196 ניהול מערך המשמר האזרחי רך המשמר האזרחי באופן שוטףניהול מע 
₪ 7,000 YR עיר בוטיק 11197 שמירה על כשירות המתנדבים קיום אימון ירי לכל מתנדב אחת לשנה 
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 

  שיטורמחלקת    
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 900,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13678 אבטחת מוסדות חינוך סיירים רכובים על אופנועים לאבטחת העיר וגני ילדים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13633 אכיפת הנחיות הקורונה בעיר ביצוע סיורים בעסקים גנים ציבוריים רחבי העיר ביקורות מאומתים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11955 הכשרות והדרכות העובדים ם מפקד תחנת המשטרה להעברת הנחיות לאירועים, אמצעי זהירות ועודקיום שיעור שבועי ע 
₪ 10,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11951 הכשרות והדרכות העובדים פקחים עירוניים כולל אכיפת רכיבת אופניים 4הכשרת  -קורס פקחים 
₪ 10,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11952 הכשרות והדרכות העובדים ירי וביצוע סימולציותקיום אימוני 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11953 הכשרות והדרכות העובדים הכשרה לטיפול באירועים פעמיים בשנה לשמירה על כשירות הפקחים והסיירים 
₪ 1,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11954 ת והדרכות העובדיםהכשרו סדנת התמודדות עם אירועים חריגים/טראומתיים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12414 הכשרות והדרכות לעובדים קורס עזרה ראשונה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12415 הכשרות והדרכות לעובדים הכשרות  לשילוב השיטור במצבי חירום 

 Q1 הפנים לתושב עיר עם 12413 הכשרות והדרכות עובדים קורס נהיגה בטוחה 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14961 רכב ליסינג שנתי 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11957 שדרוג רכבים לליסינג -החלפת רכב שיטור 
₪ 2,300,000 YR  ,ימים בשנה. 365נוכחות שוטפת בשטח, בולטות ואבטחת העיר לאורך כל שעות היממה 

 ניידות מאבטחים. 2ניידת אחת שוטר+פקח,  -ניידות  3שעות ביממה  16
 ניידת אחת שוטר+פקח, ניידת אחת מאבטחים -ניידות  2שעות ביממה  8

 

 עיר עם הפנים לתושב 11254 שירותי שמירה ואבטחה

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  מניעת פריצות לבתים
 רכושם של התושבים

 עיר עם הפנים לתושב 11945

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  יעת הפריצות לבתי עסקמנ
 רכושם של התושבים

 עיר עם הפנים לתושב 11946

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  מניעה וטיפול במקרי האלימות במרחב הציבורי
 רכושם של התושבים

 עיר עם הפנים לתושב 11947

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  ם במרחב הציבורימניעה וטיפול באירועי הונדליז
 רכושם של התושבים

 עיר עם הפנים לתושב 11948

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  התמקדות במוקדים המטרידים את התושבים ומתן טיפול מונע במקום טיפול בבעיות קיימות
 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 11949

 YR שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  חוקי העזר בנושא הקמות רעש, חנייה, השלכת פסולת ותנועה אכיפת
 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 11950
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 
  פיקוח וחניהמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 35,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11940  ח לפקח חניית גולדהמאבט 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13634 אכיפת הנחיות קורונה ביצוע ביקורות ואכיפה, סיורים בעסקים בגני ציבוריים וברחבי העיר 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11262 גביית הדוחות גביית דוחות החניה משנים קודמות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11263 גביית הדוחות קי העזר משנים קודמותגביית דוחות פיקוח חו 
₪ 35,000 Q4  פקחים עירוניים כולל חוקי עזר , חנייה  אכיפת רכיבת אופניים  6הכשרת  -קורס פקחים

 ואיכות הסביבה
 עיר עם הפנים לתושב 11260 הכשרות והדרכות

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11267 עים מיוחדיםמבצ ביצוע מבצעים לאכיפות צואת כלבים אחת לשבוע 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11269 מבצעים מיוחדים ביצוע מבצעים לאכיפת השלכת פסולת בניה אחת לחודש 

 YR אזורים, פקח לכל אזור, שתפקידם אכיפת חוקי העזר, הודעה ומעקב אחר  9-פיקוח בחלוקה ל
 טיפול במפגעים ומענה לצרכי התושבים

 עיר עם הפנים לתושב 11255 מטרת העל

₪ 30,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11845 שדרוג כלי תחבורה פקחים םאופנייזוגות  4רכישת 
₪ 100,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11842 שדרוג כלי תחבורה פקחים קטנועים 5החלפת 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11264 פנים ארגוניים שיפור ממשקים קיום ישיבות סטטוס/סיורים אחת לרבעון בשיתוף אגף שפ"ע 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11265 שיפור מקצועיות המחלקה קיום ישיבות פקחים עם מנהל המחלקה אחת לשבוע 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11266 שיפור מקצועיות המחלקה קיום ישיבות פקחים עם מנהל האגף אחת לרבעון 

 YR  עיר בוטיק 11256 שמירה על הסדר באזורים  ומעקב אחר טיפולדיווח למוקד על מפגעים 

 YR עיר בוטיק 11257 שמירה על הסדר באזורים  מענה לפניות מוקד של תושבים בהתאם לנהלי העירייה 

 YR עיר בוטיק 11258 שמירה על הסדר באזורים  מתן דוחות חניה וחוקי עזר עירוניים לצורך שמירה על הסדר הציבורי 

 YR עיר בוטיק 11259 שמירה על הסדר באזורים  ביצוע סיור בכלל שטחי האזור אחת ליום 
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 

  חרום   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12219 גדוד חילוץ והצלה אירוע הוקרה למתנדבים 
₪ 250,000 Q2  עיר עם הפנים לתושב 11964 הערכות לחירום עגלת חפ"ק -רכישת ציוד חירום רשותי 
₪ 100,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11963 הערכות לשעת חירום רכישת ציוד חיוני לשעת חירום 
₪ 32,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11230 מכשירי קשר תחזוקת מערכות קשר ואגרה 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11222 קורסים והכשרות יום גיוס הנוער לתפקידים בחירום -כות נוער לחירום היער 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11223 קורסים והכשרות השתתפות של מנהלי המכלולים וסגניהם בקורסים והכשרות לחירום 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11221 קורסים והכשרות 'עריכת קורס הכשרה לחילוץ והצלה לכיתות י -היערכות נוער לחירום 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12416 תקציב הג"א אחזקת מרכז הפעלה 
₪ 10,000 YR ) עיר עם הפנים לתושב 12417 תקציב הג"א אחזקת נגררים יעודיים לחירום ) רישוי וביטוח 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12418 תקציב הג"א מערכת שליטה ובקרה לחירום 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12419 תקציב הג"א פרסומים והדרכה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14964 תקציב הג"א פרסומים 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11225 תקציב הג"א  תחזוקה שוטפת של המקלטים 
₪ 100,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11226 תקציב הג"א  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר 3שיפוץ 
₪ 14,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11227 תקציב הג"א  אחזקת מחסני החירום ומרכז ההפעלה 
₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11228 תקציב הג"א  רכש ואחזקת ציוד התגוננות 
₪ 292,000 YR יר עם הפנים לתושבע 11224 תקציב הג"א  השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי 
₪ 12,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11229 תקציב הג"א  השתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות 
₪ 3,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11849 תרגילים תרגיל עירוני דו יומי 
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 אגף הבטחון והפיקוח : ירון לוימנהל/ת 

  בטיחות   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה משימהתאור 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11241 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לאבות בית 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11242 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לגננות ולסייעות 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11243 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לעובדי הקייטנות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11245 הדרכות  יענונים לעבודה בגובה הדרכות ור 
₪ 10,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11244 הדרכות  עובדים( 40-העברת הדרכת בטיחות לעובדי אגף שפ"ע ואולמות הספורט )כ 
 YR  הכנת תכניות בטיחות לאירועים אשר יתקיימו ברשות בהתאם לתכנון האירועים השנתי

 אירועים 20-כ -ות העבודה )קריית התרבות, מחלקת נוער( המפורט בתכני
 עיר עם הפנים לתושב 11248 הכנת תכניות בטיחות לאירועים

 YR עיר עם הפנים לתושב 11250 אחת לרבעון -וועדת בטיחות  ניהול התכנסות הועדה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11247 ציבורחידוש רישוי למבני  חידוש רישוי למבני ציבור טעוני רישוי מול משטרת ישראל 
₪ 200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11249 ניהול מערך הבטיחות ניהול ממונה הבטיחות החיצוני 
 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11232 עריכת סקרי סיכונים עריכת סקר סיכונים במבני ציבור 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11233 סיכונים עריכת סקרי עריכת סקר סיכונים במבנים ובמחסנים של הרשות 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11234 עריכת סקרי סיכונים מוסדות החינוך -בקרת על על תיקון הליקויים 

 Q4  עיר עם הפנים לתושב 11235 עריכת סקרי סיכונים מבני ציבור, מבני הרשות ומחסני הרשות -בקרת על על תיקון הליקויים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11231 עריכת סקרי סיכונים גני ילדים( 86-בתי ספר ו 20ונים במוסדות החינוך )עריכת סקר סיכ 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11246 קיום תחקירים קיום תחקירי אירועים חריגים או תאונות במוס"ח ולעובדי הרשות 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11236 יקוייםשיפור מערך תיקון הל כתיבת נוהל תיקון ליקויים וקבלת אישורים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11238 שיפור מערך תיקון הליקויים הדרכת העובדים הרלוונטיים לשימוש במערכת הממוחשבת 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11239 שיפור מערך תיקון הליקויים תחילת העבודה עם המערכת הממוחשבת לניהול מערך תיקון הליקויים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11240 שיפור מערך תיקון הליקויים עריכת מעקב ובקרה אחר קבלת אישורי בטיחות מקצועיים למוסדות חינוך 
₪ 50,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11237 שיפור מערך תיקון הליקויים מערכת ממוחשבת לניהול ובקרה של דו"חות ליקויי הבטיחות 
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 גף הבטחון והפיקוחא : ירון לוימנהל/ת 

  בטיחות בדרכים   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12423 הדרכה ופעילויות פעילות הדרכה לפקחי עירייה , רוכבי אופנועים 
₪ 16,000 YR  נים לתושבעיר עם הפ 12426 הדרכה ופעילויות יב -פעילות הדרכה לכיתות יא 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12424 הדרכה ופעילות יום עיון לכיתות י"א בבי"ח שמיר 
₪ 4,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12421 הדרכות ופעילויות רכה לתנועות נוערדפעילות ה 
₪ 10,000 YR שבעיר עם הפנים לתו 12429 הדרכות ופעילויות הדרכה במועדונים לאזרחים ותיקים 
₪ 16,000 Q4 הדרכות ופעילויות במוסדות החינוך בנושאי זהירות  קיום פעילות חווייתית לתלמידי התיכון, בדגש על רכיבה על אופניים חשמליים

 בדרכים
 עיר עם הפנים לתושב 11214

₪ 30,000 Q4 'י זהירות הדרכות ופעילויות במוסדות החינוך בנושא ו' -קיום פעילות חווייתית לתלמידי כיתות ה
 בדרכים

 עיר בוטיק 11211

₪ 10,000 YR הדרכות ופעילויות במוסדות החינוך בנושאי זהירות  פעילות זהירות בדרכם לגני הילדים
 בדרכים

 עיר בוטיק 11212

₪ 11,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12431 הרצאות והדרכות הסעות למרכז ההדרכה בראשל"צ 
₪ 20,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11870 חשיפה עירוניים רחבי היקףהשתלבות באירועים 
₪ 5,000 Q1 12180 יחידת מתנדבי זהירות בדרכים רכישת ציוד  
₪ 8,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 12179 יחידת מתנדבי זהירות בדרכים אירוע הוקרה 
₪ 8,000 Q2 עיר ירוקה 11176 צמאותמסע אופניים ביום הע קיום מסע אופניים לתושבי העיר ביום העצמאות 
₪ 25,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11216 כ"א -משמרות בטיחות  ניהול מערך רכזי זהירות בדרכים במוסדות החינוך 
₪ 50,000 YR עיר בוטיק 11215 כ"א -משמרות בטיחות  ניהול מערך משמרות זהירות בדרכים במעברי החציה סביב מוסדות החינוך 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14854 ניהול מערך רכזי זה"ב זי זה"בניהול מערך רכ 
₪ 17,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11218 פרסום פרסום קמפיינים 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11217 רכישת ציוד  רכישת וסטים זוהרים ומקלות זהירות בדרכים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13635 ה בתקופת הקורונהתוכנית עבוד התאמת תוכנית הפעילויות תקופת הקורונה 
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 גזברות העירייה : ערן לבבמנהל/ת 

  גזברות   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  עיר צומחת 14742 היטלי השבחה מינהל מקרקעי ישראל -בדיקת הכנסות מהיטלי השבחה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14970 התאמה למשבר הקורונה התאמת העבודה לתקופת הקורונה 

 YR  עיר בוטיק 14974 התייעלות ארגונית הובלת תהליכי התייעלות ארגונית תקציבית 

 YR  בדיקת הבקשות, גיבוש תבחינים בוועדת התמיכות וחלוקת הכספים בהתאם לתבחינים
 והבקשות

 עיר בוטיק 10832 וועדת תמיכות

 YR עיר בוטיק 10833 וועדת תמיכות שנה באמצעות רו"ח חיצוני על השימוש בכספי העירייהביקורת במהלך ה 

 YR עיר בוטיק 14863 יעול וחיסכון בדיקה כלכלית למערכת חיוב ואכיפה של קנסות ודוחות 

 YR עיר בוטיק 14845 ליווי ועדות השתתפות בועדות מקצועיות 

 YR עיר בוטיק 14850 ליווי ועדות הובלת ועדות השלושה, התקשרויות ורכש 

 YR עיר בוטיק 14864 ליווי ועדות ניהול ועדת השקעות 

 YR עיר בוטיק 14973 מיצוי פוטנציאל הכנסות מגורמי חוץ מיצוי פוטנציאל הכנסות מגורמי חוץ 

 Q2 עיר בוטיק 14867 מכרזים ליווי מכרז ואכיפת גבייה 
₪ 20,000 Q1 עיר בוטיק 14751 מכרזים ייהליווי מכרז דפוס ואכיפת גב 
₪ 20,000 Q1  מכרז לבקרת הכנסות ממשרד החינוך ותוכנה לניהול שעות הוראה והכנסות ממשרד החינוך

 הכנת החומר למכרז ופרסומו -בתיכונים 
 עיר עם הפנים לתושב 10831 מכרזים

 Q2 )עיר עם הפנים לתושב 10834 קרה תקציביתמניעת הונאות וב העסקת בקר שכר חיצוני לביצוע בקרות שכר )הצעות מחיר 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10835 עדכון מבנה התקציב ותכניות העבודה לכלל העירייה ליווי תהליך בניית תכניות העבודה מקושרת תקציב ותקציב לכלל המחלקות בעירייה 

 Q3 עיר בוטיק 14866 נים ארגונישיפור השרות  פ הטמעת מערכת לסבב חתימות ממוחשב עבור חשבוניות ספקים 

 YR עיר בוטיק 14744 שיפור השרות  פנים ארגוני הטמעת מערכות ממחשבות לסבב חתימות ותהליכים 

 Q2 עיר בוטיק 13637 שיפור השרות לספקים הקמת פורטל ספקים 

 Q2 עיר בוטיק 13638 שיפור השרות לעמותות נתמכות מעבר למערכת ממוחשבת להגשת הבקשות 

 YR  עמידה בלוחות הזמנים ובסעיפי  -מעקב ובקרה על יישום תכנית העבודה אחת לרבעון
 התכנית 

שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה לכלל 
 העירייה

 עיר עם הפנים לתושב 10836

 Q3 שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה לכלל  עדכון ויצירת אחידות בסעיפי התקציב לכלל העירייה
 עירייהה

 עיר עם הפנים לתושב 10837

 



 
 2021 -נס ציונה עיריית  –סת תקציב עבודה מבוסתוכנית 

18 
 

 Q3  שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה לכלל  הכנת תקציב פיתוח רב שנתי
 העירייה

 עיר עם הפנים לתושב 10838

 Q4  שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה לכלל  ואישורו במועצת העיר 2022הכנת תקציב
 העירייה

 עיר עם הפנים לתושב 10839

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 14760 שיפור שרות פנים ארגוני הטמעת פעילות חשב/ת באגף שפ"ע 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10828 שמירה על איזון תקציבי בדיקה ומעקב אחר סעיפי ההוצאות וההכנסות מול האגפים השונים אחת לרבעון 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 10825 נתונים כספיים של העירייהשקיפות והצגת  2020הוצאת דוח כספי ודוח מפורט לשנת 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10826 שקיפות והצגת נתונים כספיים של העירייה ימים מסיום הרבעון 45הוצאת דוחות רבעוניים תוך 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10827 נתונים כספיים של העירייהשקיפות והצגת  הקמת תשתית במערכת המידע שתספק נתוני אמת בסיום כל חודש לצורך הבקרה תקציבית 
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 גזברות העירייה  
  גבייהאגף   אילן קדושמנהל: 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 22,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10789 אכיפה גבייה ניהול מכרז אכיפת גבייה 
₪ 800,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10792 אכיפת גבייה יתאכיפת גבייה מנהל 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12227 הגדלת בסיס השומה הערכות ליישום חוק עזר אגרת אשפה 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12228 הגדלת בסיס השומה מדידה ועדכון שימושים למבנים שאינן למגורים 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 12229 ס השומההגדלת בסי מדידת בתים צמודי קרקע עפ"י תוכנית 

 YR  טיפול בהשגות ועררים של בעלי העסקים בעקבות משלוח הודעת השומה בהתאם לחוק
יום ממועד הפניה עבור כלל ההשגות ועררים שיוגשו כתוצאה משליחת  60הערר )מענה תוך 

 תוצאות הסקר(

 עיר של עסקים 10782 הגדלת בסיס השומה

₪ 90,000 Q1  עיר עם הפנים לתושב 10786 הגדלת בסיס השומה ניהול סקר נכסים לעסקיםפרויקט 
 YR  339-ו 338הסדרי פשרה ומחיקת חובות )לפי סעיפים  הכנת נתונים לסדר יום המופץ לחברי המועצה, הצגת הנתונים במליאה -מליאה 

 לפקודת העיריות(
 עיר עם הפנים לתושב 10785

 YR 339-ו 338הסדרי פשרה ומחיקת חובות )לפי סעיפים  תיקים בשנה( 80-בחינה )כהכנת תיקים לדיון בוועדת ה 
 לפקודת העיריות(

 עיר עם הפנים לתושב 10784

 Q1  הפקת חומר מודפס+קובץ למשלוח  -מכרז להפקת תלושי ארנונה/שמירה/אגרת שילוט
 הכנת החומר למכרז ופרסומו -בדוא"ל 

 עיר עם הפנים לתושב 10780 הפקת חיובי ארנונה והיטל שמירה

₪-7,200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10779 הפקת חיובי ארנונה והיטל שמירה גביית חובות עבר 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10778 הפקת חיובי ארנונה והיטל שמירה הוצאת שוברי ארנונה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14969 נההתאמה למשבר הקורו התאמת מענה לפניות תושבים בתקופת הקורונה 

 YR  עיר של עסקים 14971 התאמה לתקופת הקורונה הנחות בארנונה לעסקים -פעילות מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10790 שדרוג מערכות המחשוב הטמעת המערכת המחשוב עפ"י מכרז כולל טפסים דיגיטלים 

 Q3  עיר עם הפנים לתושב 10788 שיפור השירות קיום ישיבות ובניית אפשרות התשלום במערכת -לצרכי האגפים השונים התאמת התוכנה 
₪ 10,000 Q3  עיר עם הפנים לתושב 10787 שיפור השירות שיפור השרות והמקצועיות -קיום הדרכות לעובדים 
₪ 10,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 10791 י ארנונה במיילשירות קבלת תלוש הגדלת מספר מקבלי התלושים בדוא"ל 
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 גזברות העירייה : ערן לבבמנהל/ת 
  נכסיםמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR ושבעיר עם הפנים לת 10806 אישורי מליאה העברת החלטות לאישור מועצה, כגון חוזים, החלטת וועדת הקצאות/הסכמי הקצאות 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 10797 ביקורת משרד הפנים הכנת דוחות, קיום פגישות עבודה, סריקת מסמכים, השלמת חומרים והגשת הדוח 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10807 מענה לפניות תושבים מענה לפניות תושבים באמצעות מערכת המוקד, מיילים וטלפונים 

 YR   20ומתן, הכנת טיוטת חוזה וחתימה, ניהול חוזים מול צד ב' ) משא -השכרת ושכירת נכסים 
 בשנה( 

 עיר עם הפנים לתושב 10801 ניהול נכסי העירייה

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10802 ניהול נכסי העירייה בשנה( 10הסכמים עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין ) -מתן רשות שימוש עפ"י הקצאה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10803 ניהול נכסי העירייה בשנה( 5סגרת קבלני בניה וקבלני עירייה )התחייבויות לשימוש בשטח במ 

 YR  משא ומתן, קיום ישיבות ברמ"י, הכנת טיוטת חוזה וחתימה, ניהול חוזים מול צד  -חוזי חכירה
 בשנה( 4ב' )

 עיר עם הפנים לתושב 10804 ניהול נכסי העירייה

 YR עיר עם הפנים לתושב 10808 ניהול נכסי העירייה כסים )שכ"ד, דמי מפתח וכו'(מעקב אחר הכנסות בגין נ 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10805 ניהול נכסי העירייה הפקת מפות הקצאות, הפקת מדידות, הפקת גרמושקות והיתרי בניה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10793 עדכוני מערכת נכסים עותעדכון נכסים כולל תכניות חדשות, קליטת ופתיחת נכסים חדשים, קליטת היתרים והפק 
₪ 65,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10794 עדכוני מערכת נכסים מכרז לבחירת ספק חיצוני לעדכוני המערכת הנכסים 
 YR  פיקוח  על נכסים שהוקצו במסגרת הליכי הקצאה עפ"י נוהל משרד הפנים, פקוח על נכסים

 תר בניהשהופקעו כולל בעט מתן הי
חוק מקרקעי ציבור )פינוי  -פיקוח על נכסי העירייה 

 1981קרקע( התשמ"א 
 עיר עם הפנים לתושב 10799

 YR עיר עם הפנים לתושב 10795 קולות קוראים ליווי והדרכה של מנהלת מח' כלכלית ופתוח בנושא הגשה ודיווח קולות קוראים 

 YR רקע ופרוגרמה מגופים ממשלתיים וממפעל ביצוע מדידות מקרקעין לצורך הגשת אישור ק
 הפיס

 עיר עם הפנים לתושב 10796 קולות קוראים

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10781 שיפור תהליכי עבודה וממשקים עדכון הנוהל מתן רשות שימוש במתקנים המצויים במוסדות עירוניים 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10783 עבודה וממשקיםשיפור תהליכי  הפצת הנוהל וקיום הדרכות לעובדים רלוונטיים 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10798 שיפור תהליכי עבודה וממשקים כתיבת נוהל מתן רשות שימוש במתקנים לעמותות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10800 תביעות ביטוחים כנגד העירייה קיום סיורים בשטח לצורך בירור המקרים והמיקום ומענה בהתאם 
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 גזברות העירייה : ערן לבבמנהל/ת 
  ביטוחמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 10821 חוזים הטמעת מערכת לניהול חוזים ונספחי ביטוח 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10818 ממשקים פנים ארגונייםיצירת  הדרכת העובדים הרלוונטיים בנושא התמודדות עם תביעות נזיקין והצגת הנוהל 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10819 יצירת ממשקים פנים ארגוניים קיום הדרכת הפקת לקחים שנתית למניעת תביעות נזיקין 

 YR  בחינת הביטוחים הנדרשים לקיום פעילויות מטעם העירייה, בהתאם לתכניות העבודה של
 פעילויות( Xהאגפים )

 עיר עם הפנים לתושב 10824 רך הביטוחיםמע

₪ 700,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10823 מערך הביטוחים ניהול שוטף של מערך הביטוחים, חידוש הביטוחים ועדכון מבטחים 
 YR  עיר עם הפנים לתושב 10809 מערכת לניהול תיקי עריכת דין דרישות/תביעות -הטמעת מערכת לניהול תיקי נזיקין 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10812 ניהול תביעות בתחום הנזיקין ניהול מו"מ מול דרישות פיצויים 

 YR  ביצוע הערכת סיכון, העברה לייצוג חיצוני, הגשת כתבי טענות  -טיפול  בתביעות בבימ"ש
 וניהול תיקים בתביעות קטנות

 עיר עם הפנים לתושב 10814 ניהול תביעות בתחום הנזיקין

 YR עיר עם הפנים לתושב 10815 ניהול תביעות בתחום הנזיקין משפט המחייבים נוכחות של נציג עירייה-תפות בדיונים בביתהשת 
₪ 900,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10813 ניהול תביעות בתחום הנזיקין ניהול הליכי תביעות נזיקין כנגד העירייה 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13609 הנזיקין ניהול תביעות בתחום השתתפות עצמית 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10816 ניהול תביעות בתחום הנזיקין ניהול התקשרות עם עו"ד חיצוניים , ליווי משפטי לייצוג בתיק, בחינה ואישור הצעות פשרה 
₪ 75,000 YR הנסיבות מול גורמים  טיפול בדרישות תשלום של פונים שונים לפיצוי/תביעה בבימ"ש, בדיקת

פנימיים וחיצוניים, איתור מסמכים רלוונטיים, בדיקת תיעוד רפואי ומתן מענה ראשוני למכתב 
 תוך שלושה שבועות מקבלת המכתב

 עיר עם הפנים לתושב 10811 ניהול תביעות בתחום הנזיקין
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 אגף הנדסה מנהל/ת: בועז גמליאל

  מהנדס העיר   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה ור משימהתא

 YR עיר עם הפנים לתושב 12436 מגרש אימונים באצטדיון  ליווי ופיקוח על ביצוע 

 YR   מבני ציבור  -סריקה וטיוב מסמכים סטטוטוריים   מבני ציבור וחינוך -סריקה וטיוב מסמכים סטטוטוריים
 וחינוך

 עיר עם הפנים לתושב 14761

 YR עיר עם הפנים לתושב 11016 הדרכות, השתלמויות, ימי עיון ת וימי עיון בתקופת הקורונהקיום השלמויו 

 Q2 סקר עבירות בניה, קנסות  - 116הטמעת תיקון  ביצוע סקר עבירות בניה
 מינהלים

 עיר עם הפנים לתושב 11013

 YR הנגשת המידע התכנוני במערכת ה- GIS  עיר עם הפנים לתושב 11008 הנגשת המידע לציבור לכלל הציבור 

 YR  השתתפות בועדות מחוזיות, ועדות משנה, ועדת רשות + מכינה, השתתפות בישיבה אחת
 לחודש באיגוד מהנדסי ערים, כנסי מהנדסי ועדות מקומיות של מינהל התכנון

 עיר עם הפנים לתושב 11015 השתתפות בועדות

 YR  התאמת לו"ז וביצוע יעדים שנתי בהתאם להחלטות  גורמים חיצוניםהתאמת לו"ז וביצוע יעדים שנתי בהתאם להחלטות
 גורמים חיצונים

 עיר עם הפנים לתושב 14758

 YR עיר צומחת 12440 התחדשות עירונית מסלול ירוק לפרויקטים 

 YR עיר צומחת 12441 התחדשות עירונית קביעת מסלול ירוק ליזמים 

 Q1 עיר צומחת 11001  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155תחם נחמיה ונס /המלצת הועדה המקומית להפקדת תכנית מ 

 Q1 / עיר צומחת 11002  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  בועדה המחוזית 155דיון להפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q2 /עיר צומחת 11003  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155הפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q3 /עיר צומחת 11004  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155דיון בהתנגדויות תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q4 /עיר צומחת 11005  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155אישור תכנית מתחם נחמיה ונס 
₪ 1,723,000 Q1 עיר צומחת 11000  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155נית מתחם נחמיה ונס /הקמת צוות מתכננים, הפקדת תכ 
 YR עיר של עסקים 12439 חיזוק הקשר עם יזמים עריכת כנס, קיום מפגשים בשטח ובמשרד 

 YR חיזוק שיתוף הפעולה עם האגפים השונים )משפטית,  קיום ישיבות סטטוס, השתלמות משותפת
 ושפ"ע(גזברות, חינוך 

 עיר עם הפנים לתושב 12438

 YR  בנית ממשקי עבודה עם מחלקתGIS  מחלקתGIS 13530 עיר עם הפנים לתושב 
₪ 50,000 Q1 מערכת לניהול פרויקטים באגף ועבודה במערכת  הטמעת המערכת

 אחתחת
 עיר עם הפנים לתושב 11012

 YR עיר עם הפנים לתושב 12437 ניהול העובדים והעצמת המשאב האנושי באגף קידום עובדים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13729 פתרונות נוספים למתן שירות בעידן קורונה קידום פתרונות טכנולוגיים נוספים 
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 YR עיר עם הפנים לתושב 11006 קידום התחבורה הציבורית תכנון תוכנית לאומית "מהיר לעיר" והסדרת רת"צ ונת"צ 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11007 קידום התחבורה הציבורית ציבוריתרה ארגון של התחבורה ה 

 YR קידום פרויקטים לבניה בפארק המדע בעקבות משבר  קידום היתרים
 הקורונה

 עיר של עסקים 12447

 YR עיר צומחת 10999 תכנית מתאר כוללנית הפקדת תכנית המתאר 
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 אגף הנדסה מנהל/ת: בועז גמליאל 
  ציבוריתבניה מחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 14774 איתור מסמכים סטטוטוריים מבני חינוך וציבור איתור מסמכים סטטוטוריים היסטוריים של מבני חינוך וציבור 
₪ 25,000,000 Q3 עיר צומחת 10875 בי"ס אנתרופוסופי תכנון מפורט וביצוע 
₪ 30,000,000 Q3 עיר צומחת 10874 בי"ס פארק המדע שלב ג' תכנון מפורט וביצוע 
₪ 420,000 YR עיר צומחת 11694 הוספת מרחב מוגן בגן צפצפה ביצוע לאחר סיום הליך משפטי 
 YR עיר עם הפנים לתושב 10871 הנגשת המידע לציבור פרסום פרויקטים חדשים לאורך השנה 
₪ 1,000,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10867 הנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך נון וביצוע בהתאם לתוכנית עבודהתכ 
₪ 200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10865 הסדרה והתאמת מבנה ציבור ברחוב אבנר בן נר ביצוע עבודות התאמה 
₪ 500,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10868 וךהסדרת חצרות במוסדות חינ תכנון וביצוע בהתאם לתוכנית עבודה 
₪ 2,500,000 YR עיר צומחת 12035 הקמת מבנה גני ילדים ברחוב תל אביב תכנון, קבלת היתר בניה ותחילת ביצוע 
₪ 300,000 YR עיר צומחת 10877 התאמות ונגישות לבנין העירייה תכנון 
₪ 300,000 Q3 ם הפנים לתושבעיר ע 12353 התקנת מעלית בבית ספר הדר מכרז+ ביצוע 
₪ 300,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 12352 התקנת מעלית בבית ספר לב המושבה מכרז + ביצוע 
₪ 300,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 12354 התקנת מעלית בקונסרבטוריון מכרז+ביצוע 
₪ 1,000,000 Q4 עיר צומחת 12363 חניון תת קרקעי העליה נגבה תכנון + יציאה למכרז 
₪ 550,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 12349 טיפול בגג אולם קרית החינוך גולדה והחלפת תאורה תכנון וביצוע 
 YR עיר עם הפנים לתושב 10870 ייעוץ מקצועי, וליווי היתרי בניה קבלת ייעוץ מקצועי מיועצים וליווי היתרי בניה 
₪ 5,000,000 Q4 לאגף לשירותים חברתיים ואגף  מבנה מותאם ונגיש השלמת תכנון ותחילת ביצוע

 החינוך
 עיר צומחת 11698

₪ 9,025,100 Q4 עיר צומחת 13528 מגרש אימונים נוסף באצטדיון תכנון+ מכרז+ תחילת ביצוע 
₪ 500,000 YR עיר בוטיק 12173 מגרש אתלטיקה בפארק המדע תכנון 
₪ 350,000 YR עיר צומחת 13584 יני פיץמגרש מ קידום מגרש מיני פיץ בכפוף לקבלת קול קורא 
₪ 600,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10862 מענה לפניות מוקד טיפול בפניות בנושא בניה ציבורית 
₪ 20,000,000 Q4 עיר צומחת 10876 מרכז שרות לתושב תכנון מפורט וביצוע 
₪ 2,500,000 YR עיר צומחת 14833 מוסדות חינוך ותנועות נוערסקר מבנים ב ביצוע על פי סקר מבנים במוסדות חינוך ותנועות נוער 
₪ 135,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12188 סקר מוסדות חינוך ביצוע לפי החלטות הנהלה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11699 קול קורא לשדרוג חדרי מורים הגשת קול קורא ותכנון מפורט בהתאם 
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₪ 2,000,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10864 שדרוג ופתוח מוסדות החינוך ה והיערכות לשנה"ל הבאהשידרוג מוסדות חינוך במהלך השנ 
₪ 500,000 YR עיר צומחת 11701 שדרוג מרחבי למידה בבתי ספר תכנון 
₪ 1,000,000 Q4 עיר בוטיק 12036 שימור המועצה הדתית השלמת תכנון וביצוע 
₪ 400,000 Q4 עיר בוטיק 12350 ברחוב החרש שיפוץ מחסן תכנון וביצוע מרכז צעירים 
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלמנהל/ת 
  הטלי השבחה ופיתוחמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 עיר צומחת 10853 דוח צפי הכנסות שנתי הכנת דוח צפי הכנסות שנתי 

 YR עיר צומחת 11705 דרישת תשלום בגין בקשות להיתרי בנייה יתוח והיטל השבחה אם קייםהכנת תחשיבים לחיוב באגרות בנייה, היטלי פ 
₪ 100,000 YR עיר צומחת 11938 הליך ערעור מול שמאי מכריע בקשות למינוי שמאי מכריע על שומות השבחה של הוועדה 
 Q2  עיר עם הפנים לתושב 10855 הסדרת תהליכים ושיפור הממשקים אישור להעברה בטאבו -כתיבת נוהל עדכני 
₪ 0 YR עיר עם הפנים לתושב 13516 השתלמויות וחומר מקצועי עדכוני חקיקה והתאמה לגבייה כיום 
 YR  עיר צומחת 11993 התחדשות עירונית בחינת תחשיבי כדאיות כלכלית - 38ת.מ.א 
₪ 150,000 Q1  עיר צומחת 11994 מתחם בן צבי -ות עירונית התחדש בחינת כדאיות כלכלית ומכפיל יח"ד רצוי -פינוי בינוי 
 Q2  עיר צומחת 13533 מתחם העצמאות -התחדשות עירונית  בחינת כדאיות כלכלית ומכפיל יח"ד רצוי -פינוי בינוי 

 Q1  עיר צומחת 13532 מתחם מרגולין -התחדשות עירונית  בחינת כדאיות כלכלית ומכפיל יח"ד רצוי -פינוי בינוי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10854 ועדת משנה לתכנון ובנייה פות נציג ממחלקת השבחה והיטלי פיתוח בוועדההשתת 

 Q2 עיר צומחת 13519 חיוב היטלים התקשרות עם משרד עו"ד המתמחה בנושא 

 YR  צומחתעיר  11702 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו בדיקת חובות עבר בגין היטלי תיעול עפ"י הסכמי פיתוח 

 YR עיר צומחת 11703 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו חיוב בגין חריגות בנייה עפ"י נתוני מחלקת פיקוח 

 YR .עיר צומחת 11704 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו בדיקת קיום של חוב בהיטל השבחה והעברה לשמאי הוועדה לבחינה נוספת וחישוב ההיטל 

 Q1  עיר עם הפנים לתושב 10857 מיחשוב תהליכים במחלקה לפי תיקי בניין המרכז את כלל המסמכים מכל הבקשות השונותיצירת מאגר מידע 

 Q1  עיר עם הפנים לתושב 10859 מיחשוב תהליכים במחלקה תחילת פיילוט -סריקה וטיוב מסמכי היטלי השבחה באמצעות חברה חיצונית 

 Q2  עיר עם הפנים לתושב 10860 יכים במחלקהמיחשוב תהל הטמעת המסמכים במערכת 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12000 )ג( 19פטור מהיטלי השבחה לפי ס'  בחינת בקשות 

 YR עיר צומחת 11998 שומות מוקדמות ניהול בקשות יזומות להיטלי השבחה 

 YR עיר צומחת 11962 שמאית וועדה הוצאת שומות, פגישות עבודה, תשלום שכ"ט, יעוץ ויצוג שמאים 
₪ 100,000 YR עיר צומחת 11995 תוכנית פוגעת - 197תביעות לפי סעיף  חוות דעת תוכנית פוגעת ותשלומים עפ"י פסיקות 
 YR עיר צומחת 11996 תוכניות חדשות בחינת השבחה לתוכניות חדשות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10852 חיובי גובלים -תחשיבי היטלי פיתוח  ובלה של דרישות החיוב.הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שבוצעו / יבוצעו, מעקב וה 

 YR .עיר צומחת 11706 חיובי גובלים -תחשיבי היטלי פיתוח  הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שבוצעו / יבוצעו, מעקב והובלה של דרישות החיוב 
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 גף הנדסהא : בועז גמליאלמנהל/ת 

  כבישים ופיתוחמחלקת    
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR )עיר בוטיק 10969 בדיקות דפי מידע ביצוע בדיקות, השלמות, תיקוני דפי מידע )במסגרת תהליך היתר בניה 

 YR עיר בוטיק 10970 בדיקות ואישור תכניות להיתר בניה בחודש( בדיקות 100-ביצוע בדיקות ואישור תכניות הגשות סניטריות להיתר בניה )כ 

 YR  בדיקה, אישור ותאום תכניות מול חברת חשמל, בזק, סלקום,  -תיאום תכנון מול גורמי חוץ
 פרטנר, קווי נפט, קווי גז, משרד התחבורה

 עיר ירוקה 10972 בדיקות ותאום תכניות מול גורמי חוץ

 YR לאחר ביצוע, אישורי מכון תקנים, אישורי מתכננים לצורך אישור  ביצוע בדיקות: תכניות
 אכלוס

 עיר בוטיק 10971 בדיקות מבנים לפני תעודת גמר

₪ 400,000 YR עיר צומחת 14851 ביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר ביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר 
₪ 3,500,000 YR עיר צומחת 13509 המשך פיתוח רחוב אדום וגולן תכנון וביצוע 
₪ 200,000 Q2 עיר צומחת 13508 הסדרת הכניסה למקלט ברחוב המייסדים תכנון וביצוע 
₪ 3,000,000 YR עיר ירוקה 13504 חורשת המושבה ושביל גישה לחורשה גמר ביצוע 
₪ 2,200,000 Q4 עיר צומחת 13505 חיבור רח' דוד אלעזר  לרח' גולן תכנון וביצוע 
 YR בשנת הבדק, ביצוע סיור בסיום שנת הבדק ובקרה על טיפול בליקויים ככל  עריכת בקרה

 שיידרש
 עיר ירוקה 10974 מעקב אחר ליקויים בשנת בדק

₪ 100,000 YR ניהול ופיקוח על עבודות התשתית בעיר ע"י מפקח  ביצוע פיקוח על עבודות התשתית בעיר
 חיצוני

 עיר עם הפנים לתושב 10975

₪ 3,000,000 YR עיר צומחת 10982 פיתוח תשתיות יד אליעזר משך ביצוע עבודות פיתוחה 
₪ 750,000 Q3 עיר ירוקה 10985 קיר ברחוב העצמאות הגובל עם השצ"פ גמר ביצוע 
₪ 2,000,000 YR עיר ירוקה 10979 קרצוף וריבוד ברחבי העיר ביצוע קרצוף וריבוד ע"פ סדר עדיפויות בהתאם לסקר שבוצע 
₪ 200,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 13500 רימזור צומת מרגולין / אלי כהן תכנון 
₪ 1,200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13501 רימזור צומת מרגולין / נחשון תכנון וביצוע 
₪ 2,000,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 13549 שיפורי בטיחות ושינויים גאומטריים תכנון וביצוע 
₪ 3,900,000 Q4 עיר ירוקה 10983 שצ"פ גבעת אהבה 2,3שלבים :  -ודות פיתוח בשצ"פ גבעת אהבה ביצוע עב 
 YR  עיר ירוקה 10973 תיאום ובקרה על היתרי חפירה/עבודה ברחבי העיר בקרת על  תהליך מתן אישור היתר חפירה של גורמי חוץ ברחבי העיר -תיאום ביצוע 
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלמנהל/ת 
  רוניתית התחדשות עמנהל   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 100,000 YR עיר צומחת 14828 הגברת וודאות תכנונית מול תושבים ויזמים נהלי עבודה, מסמכים מדיניות, הדרכות, הרצאות, השתלמויות וכנסים 
₪ 500,000 Q3 עיר צומחת 14773 קמת תשתית למינהלתה ניהול והקמה, קידום עובדים, קורסים, נלוות 
 YR עיר צומחת 14824 השתתפות בועדות ועדות מחוזיות, ערר, משנה והכנה 

 Q4 עיר צומחת 14770 שיתופי ציבור וליווי חברתי -התחדשות עירונית קידום מהלכים של שיתוף ציבור וליווי חברתי במתחמי התחדשות עירונית 
₪ 500,000 Q4 עיר צומחת 14822 התקשרויות עם היועצים החיצוניים ת, פרוגרמה, יועצים חברתיים, ליווי משפטי, מנהלי פרוייקט מתכנניםמתכננים, שמאו 
 YR עיר צומחת 14772 ועדת שימור אתרים ליווי תכנית השימור בעיר 
₪ 60,000 YR עירוני וכל  תקשורת עם התושב, חומרי שיווק, הסברה לתושבים ויזמים, עדכון דרך פייס ואתר

 אמצעי דיגיטלי נוסף
 עיר עם הפנים לתושב 14831 חומרי שיווק, גרפיקה ופרסום, כלים דיגיטליים

 Q3 עיר צומחת 14767 מדיניות להתחדשות עירונית קידום מדיניות לצורך הגברת וודאות תכנונית ליזמים ותושבים בעיר 

 YR טיקעיר בו 14946 מסלול הדגל תכנון מסלול הדגל החדש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14769 מעקב ומתן מענה לפניות הציבור מתן מענה שוטף לתושבי העיר בנושא ההתחדשות עירונית 

 YR  מערכת  38קליטת נתונים, הוספת שכבות רלוונטיות למתחמי פינוי בינוי ותמ"אGIS 14820 עיר צומחת 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14837 שיתוף ציבור -ציבורי תחילה מרחב קידום שיתופי ציבור למתחמים ומתקנים בעיר 

 Q4  עיר צומחת 14756 מתחם אצ"ל מרגולין , קידום תכנון, פורום התחדשות עירונית, שיתוף ציבור, דיון להפקדת התכנית.77-78פרסום 

 Q4 עיר צומחת 14754 ימתחם בן צב קידום תכנון, פורום התחדשות עירונית, שיתוף ציבור, דיון להפקדת התכנית 

 Q4 .עיר צומחת 14764 מתחם יד אליעזר/שאול המלך המשך קידום תכנון, פורום התחדשות עירונית, המלצת ועדה מקומית, דיון להפקדת התכנית 

 Q4 .עיר צומחת 14765 מתחם לב העיר קידום ובחינת תכנון, פורום התחדשות עירונית, שיתוף ציבור, דיון במקומית 

 Q4 עיר צומחת 14757 מתחם נחמיה , קידום תכנון, שיתוף ציבור נוסף, המלצת ועדה מקומית, דיון להפקדת התכנית.77-78ום פרס 

 Q4  קידום תכנון, פורום התחדשות עירונית, שיתוף ציבור, המלצת ועדה מקומית, דיון להפקדת
 התכנית.

 עיר צומחת 14763 מתחם עצמאות

 Q3  הגברת וודאות תכנונית ליזמים ותושביםקידום נוהל עבודה לצורך ( נוהל עבודה לפרוייקטי התחדשות בעירGO/NO GO) 14768 עיר צומחת 

 Q4 .עיר צומחת 14762 155נס/ עדכון תכנון, המלצת ועדה מקומית, דיון להפקדת התכנית 

 Q2 עיר צומחת 14771 תחזית צמיחה דמוגרפית -רמה עירונית פרוג ליווי ומיפוי נכסים קיימים ועתידיים בעיר וליווי למתחמי התחדשות עירונית 

 YR עיר צומחת 14766 38פרוייקטים במסלול תמ"א  ליווי היתרים וקידום נוהל עבודה לצורך הגברת וודאות תכנונית ליזמים ותושבים 
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 Q4 עיר צומחת 14945 הגשה וניהול -קול קורא  בקשות לקול קורא למסמכי מדיניות בעיר 
₪ 20,000 Q4   עיר עם הפנים לתושב 14832 שיתוף פעולה עם גופים עירוניים קורסים, סיורים והכשרה -גישור ושי"ל 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14825 שיתוף פעולה עם האגפים והמחלקות שונות תרבות הדיור, רווחה, נכסים, גזברות, חינוך וכו 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14947 ית עבודה קורונהתוכנ התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 

 YR עיר צומחת 14826 פיתוח -תכניות בניין עיר  ליווי מח' בניין עיר, צרכי ציבור עתידי וקישור למתחמי התחדשות בתוך העיר 

 Q4 עיר צומחת 14819 2040תכנית המתאר  ליווי תכנית המתאר העירונית בנושא התחדשות עירונית 
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלתמנהל/ 
  רישוי ופיקוחמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  ימי עבודה מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות  10הפקת נוסח פרסום בבקשות עם הקלות תוך
 התכנון והבניה.

בדיקת היתרי בניה  -עבודה במערכת רישוי זמין  
 היתרי בניה( 93ו הונפק 2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10925

 YR  בדיקת היתרי בניה  -עבודה במערכת רישוי זמין   ימים מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות התכנון והבניה   10בדיקת תנאים מוקדמים תוך
 היתרי בניה( 93הונפקו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10926

 YR ימים מיום קליטת הבקשה להיתר עפ"י תקנות התכנון  45וך בקרה מרחבית ושיבוץ לוועדה ת
 והבניה 

בדיקת היתרי בניה  -עבודה במערכת רישוי זמין  
 היתרי בניה( 93הונפקו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10927

 YR  בדיקת היתרי בניה  - עבודה במערכת רישוי זמין  ימים מיום החלטת הוועדה עפ"י תקנות התכנון והבניה  30בקרת תכן תוך
 היתרי בניה( 93הונפקו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10928

 YR בדיקת היתרי בניה  -עבודה במערכת רישוי זמין   לאחר השלמת כל הדרישות והתשלומים עפ"י תקנות התכנון והבניה  הפקת היתר בניה
 היתרי בניה( 93הונפקו  2018)בשנת 

 בעיר עם הפנים לתוש 10929

 YR  הכנת תיקי מידע להיתר  -עבודה במערכת רישוי זמין   ימים מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות התכנון והבניה   5בדיקת תנאים מוקדמים תוך
 תיקי מידע להיתר( 182נמסרו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10921

 YR  תר עפ"י תקנות התכנון ימים מיום קליטת הבקשה למידע להי 7הפצה לגורמי פנים וחוץ תוך
 והבניה 

הכנת תיקי מידע להיתר  -עבודה במערכת רישוי זמין  
 תיקי מידע להיתר( 182נמסרו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10922

 YR  ימים מקבלת המידע מגורמי הפנים והחוץ עפ"י תקנות  8סיכום ומסירת תיק מידע להיתר תוך
 התכנון והבניה.

הכנת תיקי מידע להיתר  -ישוי זמין עבודה במערכת ר 
 תיקי מידע להיתר( 182נמסרו  2018)בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 10923

 YR  ימים מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות התכנון  30קליטת בקשה והפקת מידע תכנוני תוך
 והבניה

 2018א' )בשנת  119הכנת מידע תכנוני עפ"י סעיף 
 דפי מידע( 72נמסרו 

 עם הפנים לתושב עיר 10924

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10930 הנגשת מידע לתושב / אנשי מקצוע אחת לרבעון. -פרסום באתר הוועדה אודות חידושים בתחום הרפורמה 

 YR בחינת הנגשת מידע תכנוני לא מחייב לציבור באמצעות אתר ה-GIS עיר עם הפנים לתושב 10931 הנגשת מידע לתושב / אנשי מקצוע 

 YR  טיפול בהעברת זכויות בטאבו דרך מערכת ניהול הוועדה, ביצוע חישובי היטלים ותיעולי מבנה
וקרקע, העברה לאגף נכסים לביצוע חיובי היטלי השבחה ויציאה לשטח במקרה הצורך 

 פניות בשנה( 1500)בממוצע 

 עיר עם הפנים לתושב 10962 העברת זכויות בטאבו

 YR עיר עם הפנים לתושב 10940 הפקת דוחות  ישת משרד האוצר אחת לרבעון ואחד שנתיהפקת דוחות מעקב עפ"י דר 

 YR  הפקת דוחות מעקב עפ"י דרישת רשם הקבלנים )צילום היתרי בניה + תעודות קבלן לכל
 היתר ליח"ד צמוד קרקע( חצי שנתי.

 עיר עם הפנים לתושב 10941 הפקת דוחות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10942 הפקת דוחות  כוש ופקיד שומה הפקת דוח מעקב עפ"י דרישת מס ר 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10943 הפקת דוחות  )חצי שנתי.( 38הפקת דוח מעקב למנהל התכנון לפרוייקטים של תמ"א 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10944 הפקת דוחות  הפקת דוחות נוספים עפ"י דרישה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10933 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי י בוועדההשתתפות נציג ממחלקת רישו 
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 YR עיר עם הפנים לתושב 10934 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי הפצת פרוטוקול החלטות תוך שלושה ימים ממועד קיום הוועדה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10932 דות משנה לתכנון ובניה + רשות רישויווע הכנת סדר יום לוועדות ופרסומו עד שבוע לפני קיום הוועדה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10935 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי הכנת פרוטוקול מלא ושליחתו לחברי הוועדה עד שבוע לפני הוועדה הבאה 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10936 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי והפצתן ליזמיםעדכון המערכות בהחלטות הוועדה, פרסום ההחלטות לכל נושא בנפרד 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10947 וועדות ערר הכנת כתבי תשובות עם היועמ"ש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10948 וועדות ערר השתתפות נציג בפני וועדת ערר ובתי משפט 

 YR יישום חוות דעת יחידת הבקרה לחידוש הסמכת ועדה  הפתוחים הנמצאים באחריות הוועדה )פעמיים בשבוע( רכב שטח לצורך אכיפה בשטחים
 18.4.18מקומית נס ציונה כעצמאית מיוחדת מתאריך 

 עיר עם הפנים לתושב 10963

 YR עיר עם הפנים לתושב 13518 השתלמויות -כוח אדם  השתלמות לעובדי המחלקה ע"פ דרישות מינהל התכנון או יחידת האכיפה הארצית 

 YR  קבלת התראות, נסיעה ובדיקה בשטח תוך שעה מקבלת הפניה ומתן טיפול מונע לסכנה
 התראות בחודש( 6-באופן מיידי כולל תליית שילוט מתריע )כ

 עיר עם הפנים לתושב 10966 מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים מסוכנים

 YR עיר עם הפנים לתושב 10967 מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים מסוכנים בעלי השטח/קרקעהוצאת דרישה למניעת הסכנה ל 

 YR  אם לא בוצע תיקון/הריסה ע"י הבעלים, הזמנת קבלן, בקרה על ביצוע העבודה וחיוב
 הבעלים בעלויות

 עיר עם הפנים לתושב 10968 מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים מסוכנים

 YR עיר עם הפנים לתושב 11707 מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים מסוכנים בע של סקר מבנים מסוכניםעידכון ק 

 YR  ימים מיום קליטת הבקשה למידע להיתר עפ"י  7מתן דרישות/הנחיות לתיק המידע תוך
 תקנות התכנון והבניה 

 עיר עם הפנים לתושב 10964 מערכת רישוי זמין

 Q2 לחוק התכנון  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון  ולניהול הסקר בחינת תוכנה לביצוע
 והבנייה

 עיר עם הפנים לתושב 10950

 YR  קבלת אישור בית משפט לכניסה לאתרים בהן יש חריגות, ביצוע סיורים בכלל האתרים שעלו
 בהן חריגות וקבלת החלטה להמשך טיפול

לחוק התכנון  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 
 והבנייה

 עיר עם הפנים לתושב 10952

 YR  הכנת תיק פיקוח, ביצוע חקירה, העברה לתובע העירוני, מתן השלמות ככל שיידרש והופעה
 בבית המשפט ככל שיידרש

לחוק התכנון  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 
 והבנייה

 עיר עם הפנים לתושב 10953

₪ 300,000 YR לחוק התכנון  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון  וע הסקרניהול החברה החיצונית וביצ
 והבנייה

 עיר עם הפנים לתושב 10951

₪ 35,000 Q2  לחוק התכנון  116בחירת חברה חיצונית למיפוי ולקביעת עלויות לחריגות בנייה עפ"י תיקון
 והבנייה

לחוק התכנון  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 
 והבנייה

 פנים לתושבעיר עם ה 10949

 YR עיר עם הפנים לתושב 13711 שוטף  -סריקה וטיוב תיקי בנין לרישוי ופיקוח  שוטף -סריקה וטיוב תיקי בנין לרישוי ופיקוח 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10945 סריקות תיקי בניין בקרה ומתן מענה במקרה הצורך על טיוב מסמכי ארכיב שנסרקו 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10937 עדכון מערכות המחשוב )ניהול וועדה( ה בהתאם לתקנות התכנון והבניה ניהול הטמעת נהלי עבוד 

 YR  טפסים לשם קבלת אישור לתחילת עבודה, החתמת מהנדס העיר ויו"ר הוועדה  15בדיקת
 ומתן אישור לתחילת עבודה

 עיר עם הפנים לתושב 10958 פיקוח על הבניה

 YR עיר עם הפנים לתושב 10959 פיקוח על הבניה ועריכת בקרה בשטח לבחינת בטיחותגנות של האתר בקרה על תכנית ההתאר 
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 YR  עיר עם הפנים לתושב 10960 פיקוח על הבניה פעמים במהלך הבנייה  3עריכת ביקור בכל אתר בניה 

 YR  שבעיר עם הפנים לתו 10961 פיקוח על הבניה תהליך בחינת טופס טיולים בסיום הבנייה 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10965 פניות מוקד קבלת פניות, יציאה לשטח ומתן מענה מתאים 

 YR  מענה לשאלות בנושא תכנון ובנייה בעיר, פגישות עם  -פעמים בשבוע  3קבלת קהל
 מתכננים.

 עיר עם הפנים לתושב 10946 קבלת קהל

 Q3 לחוק התכנון  116בעקבות תיקון  בחירת ספק לתוכנה לקליטת קנסות שיוטלו ע"י הפיקוח
 והבניה

 עיר עם הפנים לתושב 10954 קנסות מינהליים

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10955 קנסות מינהליים איפיון התוכנה לעבודה עם קנסות מנהליים 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 10956 קנסות מינהליים הטמעת התוכנה במערכת ההנדסה 

 YR ,איתור חריגות וקבלת החלטה להמשך תוך התייעצות עם התובע  ביצוע ביקורות בשטח
 העירוני )מתן צו הריסה/מתן צו הפסקת עבודה/מתן קנסות/העברה לתובע(

 עיר עם הפנים לתושב 10957 קנסות מינהליים

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10939 שיפור השירות לתושב  בחינת קביעת זמנים למענה טלפוני 

 Q4  מבני  -תכלול סריקה וטיוב מסמכים סטטוטוריים  מבני ציבור -וטיוב מסמכים סטטוטוריים תכלול סריקה
 ציבור

 עיר עם הפנים לתושב 13710
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלמנהל/ת 
  תכנון בנין עירמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר בוטיק 12209 1/257נס/מק/ 723תצר/( 407-0407122)  אישור תצ"ר 

 Q1 עיר בוטיק 10919 מרתפים -/ג 2/1נס 407-0250795  אישור 

 Q1 עיר בוטיק 10897 חניה בנגבה-6/177נס/מק/  407-0536045  אישור 

 YR 2חלוקה ל 4005מגרש  7/145מק/ 407-0740324  הפקדה 
 מגרשים

 עיר של עסקים 10892

 YR עיר צומחת 13472 407-0784983סנונית  טירת שלום  הפקדה 

 YR עיר בוטיק 10898 מרפסות 1/13נס/  הפקדה 
₪ 40,000 YR עיר ירוקה 10899 שיבת ציון -263נס/מק/  תכנון 
 YR התחדשות עירונית ברחוב  - 246נס/   407-0099911 הפקדה

 העצמאות
 עיר צומחת 10900

 YR יר של עסקיםע 10888 /ד108נס/  407-0564765 הפקדה 

 YR עיר צומחת 13486 אבנר בן יהודה 407-0645226 הגשה 

 YR עיר של עסקים 11732 110מגרש  - 4/128נס/מק/  407-0695197 אישור 

 YR עיר של עסקים 11733 108- 107מגרשים-4/144נס/מק/  407-0696815 אישור 

 YR עיר של עסקים 13571 113,114מגרשים  5/144נס/מק/ 407-0715623 אישור 

 YR עיר בוטיק 13487 מולדת 407-0718585 הגשת 

 YR עיר צומחת 13568 סמכות מחוזית 110מגרש  407-0751321 אישור 

 YR עיר של עסקים 11737 /ב שימור ותעסוקה130נס/ -407-0756486 אישור 

 YR עיר צומחת 13494 1/36/א/105מק/   407-0772939 אישור תכנית 

 YR עיר ירוקה 13488 גן לאומי גבעות הכורכר 407-0791293 הפקדה 

 YR עיר של עסקים 13573 113,114מחוזית מגרשים  407-0794362 אישור 

 Q1 עיר בוטיק 12161 מרש"ל 2/128מק/  407-0802413 אישור 

 YR עיר צומחת 13495 רחוב נגבה 407-0833186 קליטת תכנית 

 YR עיר בוטיק 13489 ולובסוק 407-0833202 קליטת תכנית 

 YR עיר צומחת 13490 נקודתית ברחוב העצמאות 407-0837732 קליטת תכנית 
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 YR עיר בוטיק 13496 2/151  407-0840850 דחיית תכנית 

 YR עיר צומחת 13514 איחוד וחלוקה מתחם לב העיר תכנית חדשה תכנון 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10880 בקרקע חקלאית  אישור לטאבו אישור יעוד קרקע חקלאית בהעברה בטאבו 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10881 בדיקת דפי מידע בדיקת דפי מידע כחלק מבקשה לקבלת מידע 

 YR עיר צומחת 13515 בית החולים הממשלתי תכנית חדשה תכנון 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 13526 םהשתלמויות עובדי השתלמות מקצועיות של העובדים לצורך יעול העבודה והתמקצעות 

 YR עיר של עסקים 12160 /ב137התחדשות  אז' תעשיה ב' נס/ תכנון 

 YR עיר צומחת 11729 התחדשות עירונית ברחוב הטייסים הפקדה 

 YR עיר צומחת 13542 התחדשות עירונית בשכונת נחמיה הפקדה והתנגדויות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10879 יות עם יועצים חיצונייםהתקשרו פנייה אל יועצים וקבלת הצעות מחיר 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13499 טיוב מערכות מחשוב טיוב מערכת ניהול ועדה והוספת מערכת לניהול פרוייקטים 

 YR עיר צומחת 13473 תוספת יח"ד בר השגה לתושבי העיר -יד אליעזר  הפקדה 
₪ 300,000 YR עיר של עסקים 12159 /ב126ות  אז' תעשיה א' נס/מסמך מדיניות התחדש תכנון 
 YR מערכת  קליטת נתונים ובקרהGIS 10884 עיר עם הפנים לתושב 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13471 דגל ישראל 10/131מק/ אישור 

 YR עיר צומחת 13485 זכות מעבר רחוב השקמה  267מק/ אישור 

 YR בוטיקעיר  12170 דגל ישראל 8/131מק/ אישור 

 YR מתחם תעסוקה באיזור הנופש המטרופוליני הצפוני  תכנון
 תכנית חדשה

 עיר של עסקים 13550

 YR עיר עם הפנים לתושב 10878 ניהול ומעקב וועדת תכנון בנין עיר הכנת סדר יום לוועדה ופרסומו עד שבוע לפני קיום הוועדה 

 YR עיר בוטיק 10885 דת שימור אתרים וועדת שמותניהול ומעקב וע הכנת סדר יום ופרוטוקול לוועדה 

 Q1 עיר בוטיק 10905 השומר-1/257נס/מק/ מתן תוקף לתכנית 

 YR עיר של עסקים 10890 המרכז המסחרי טירת שלום -38/א/105נס/מק/ אישור 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10893 ,4105,4101,4201שב"צ מגרשים  4/א/145נס/מק/- אישור 

 YR עיר בוטיק 13545 בית פנחס -/א 18/129נס/מק/ הפקדה 
₪ 50,000 YR עיר ירוקה 10896 חורשת המושבה -262נס/מק/ אישור 
₪ 68,000 YR עיר צומחת 10891 111שצ"פ  3/144נס/מק/- תכנון 
 YR עיר עם הפנים לתושב 10903 קאנטרי -3/93נס/מק/ אישור 
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₪ 65,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10894 ה למבני ציבור.שינוי תעסוק -7/126נס/מק/ אישור 
₪ 50,000 YR עיר צומחת 10895 שינוי מתקן הנדסי למבני ציבור. -41/105נס/מק/א/ הפקדה 
 YR עיר בוטיק 10908 גולומב -264נסמק/ הפקדה והתנגדויות 

 Q1 עיר בוטיק 10912 407-0508069סביוני נצר    אישור תכנית 

 YR עיר צומחת 11730 יד אליעזר והאצ"ל פינוי בינוי הפקדה 

 YR עיר בוטיק 10910 כביש רחובות 311פיצויים נס/ דיון בועדת ערר 

 YR  מענה לשאלות בנושא תכנון ובנייה בעיר, פגישות עם מתכננים  -קבלת קהל פעמיים בשבוע
 עובדות( 3)

 עיר עם הפנים לתושב 10882 קבלת קהל

 YR עיר בוטיק 12206 /א145רישום תצ"ר נס/ קרקעיןהכנת  החומר להגשה לרשם המ 

 YR עיר צומחת 10902 1551שטח השלמה  למתחם נחמיה נס/ הפקדה והתנגדויות 

 YR עיר צומחת 11731 שכונה צפון מזרחית הגשת תכנית לועדה המחוזית 
₪ 300,000 YR עיר צומחת 10886 תכנית המתאר הפקדה 
 YR עיר צומחת 13511 ף מזרחי תכנית חדשהתכנית ממערב לכביש עוק תכנון 

 YR עיר צומחת 13510 תכנית מצפון לשכונת העמק תכנית חדשה תכנון 

 YR ב הרחבת איזור תעשיה ב' תכנית 137תכנית נס/ תכנון/
 חדשה

 עיר של עסקים 13513

 YR עיר צומחת 13512 /ב תכנית חדשה181תכנית נס/ תכנון 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13492 שכונה מזרחית רחובות 3003תמ"ל/ גשת עתירהאישור תכנית וככל שידרש ה 

 YR עיר ירוקה 10887 37/21/3תמ"מ  החלטת ועדת התנגדויות לאחר המלצות חוקר התנגדויות 

 YR עיר צומחת 13491 תוספת זכויות ציר המטרו 70תמא/ הפקדה 

 Q1  עיר של עסקים 10914 תצר נתיבי ישראל תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 
₪ 50,000 YR עיר בוטיק 10920 70,נס/631תצר/ הגשת תצ"ר, בדיקה, ודיון בועדה 
 YR עיר בוטיק 12208 8/119נס/מק/ 722תצר/ אישור תצ"ר 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12207 עוקף מזרחי 724תצר/ הגשת תצ"ר, בדיקה, ודיון בועדה 

 YR עיר בוטיק 12172 מסילת רכבת 726תצר/ גשת תצ"ר, בדיקה, ודיון בועדה 

 YR עיר צומחת 12163 מטרו 101תת"ל  אישור והגשת עתירה 

 YR עיר צומחת 12164 /ד87תת"ל  אישור 
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלמנהל/ת 
  תנועהמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר ירוקה 10842 ביצוע שבילי אופניים לפי תוכנית אב נייםתכנון מפורט לשביל אופ 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10844 היתרי עבודה ורישוי זמין מתן הרשאות להיתרי עבודה במערכות הרשאות להיתרי עבודה ורישוי זמין 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10847 היתרי עבודה שנתיים מתן היתרי עבודה שנתיים לקבלני התשתית ולגורמים בעירייה 

 YR  כתיבת פרוטוקול התייעצות, קיום פגישה וקבלת  -קבלת אישור להסדרי תנועה מהמשטרה
 אישור

 עיר עם הפנים לתושב 10846 משטרה -הסדרי תנועה 

 YR  בדיקת תכניות הסדרי תנועה זמניים לביצוע או אתר התארגנות לפרויקטים או לעבודות
 פרטיות

 עיר עם הפנים לתושב 10845 ודות פרטיותעב -הסדרי תנועה 

 YR עיר בוטיק 10849 הסדרי תנועה לאירועים תכנון ואישור 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12136 וועדת תחבורה הכנת חומרים והצגתם בוועדה 
₪ 300,000 YR + ביצוע החלטות וועדת תנועה מקומית/מרכזית 

 חוות דעת מומחים 
 ם הפנים לתושבעיר ע 12203 וועדת תנועה

 YR עיר ירוקה 10851 וועדת תנועה  ריכוז נושאים לוועדת תנועה מרכזית ומקומית 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10848 טיפול ומענה לפניות מוקד מענה לפניות מוקד, לפניות דרך אתר האינטרנט, מייל, מכתבים, פקס או טלפונית 

 YR ירוקה עיר 13547 מהיר לעיר תיאומים ואישורים 
₪ 200,000 YR עיר צומחת 12202 ספירות תנועה סקר תנועה ברחבי העיר 
₪ 38,000 Q3  השלמת סקר תמרורים באמצעות סוקר חיצוני והטמעתו במערכתGIS עיר עם הפנים לתושב 10850 סקר תמרור 
 YR עיר ירוקה 13544 פרויקט המטרו תיאומים ואישורים 
₪ 13,500 Q2 עיר עם הפנים לתושב 13587 רוטשילד -צומת שיבת ציון   ינויים גאומטרייםשיפורי בטיחות וש 
 YR עיר ירוקה 10843 קידום התחבורה הציבורית רה ארגון של התחבורה הציבורית החדשה 
₪ 1,200,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 10840 מרגולין-רמזור צומת נחשון תכנון וביצוע 
₪ 200,000 Q2 עיר ירוקה 10841 הבנים-רמזור צומת נורדאו סים ללדיםתכנון והחלפת הפנ 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12204 רמזורים קיימים שינוים בפרוגרמות רמזורים קיימים 
₪ 250,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13585 תחזוקת רמזורים אחזקה ופיקוח 
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 אגף הנדסה : בועז גמליאלמנהל/ת 
  תשתיותמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 12123 בדיקת תוכניות בדיקת תוכניות להיתר ואישורם 
₪ 4,000,000 YR עיר ירוקה 10992 מאסף מרכזי בין רחוב תרמ"ג לשד' העמק ודרך רבין תכנון וביצוע 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12174 מענה לפניות מוקד טיפול בפניות מוקד, בדיקתן ומתן מענה 
₪ 3,000,000 Q4  עיר ירוקה 10997 , שצ"פ מרכזי שלב ג'105נס/ סות מאגרות והיטלים(נ)מותנה בהתקדמות בניה וקבלת הכ -תכנון וביצוע 
₪ 500,000 YR עיר ירוקה 13536 ב, מאגר לאיגום והשהיה130נס/ תכנון 
₪ 3,000,000 YR  עיר ירוקה 10991 , רח' בני בנימין, שצ"פ מרכזי151נס/ א'ביצוע שלב 
₪ 1,000,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10986 עבודות ופרויקטים יזומים ביצוע עבודות ופרויקטים יזומים שונים 
₪ 200,000 YR עיר ירוקה 13477 "מהיר לעיר 412פיקוח עליון על עבודות כביש  תאומים ופיקוח עליון על התכנון 
₪ 200,000 YR עיר צומחת 13476 שלב ג' 423פיקוח עליון על עבודות כביש  תאומים ופיקוח עליון על התכנון 
₪ 200,000 YR עיר ירוקה 13478 פיקוח עליון על עבודות פרויקט "מטרו תאומים ופיקוח עליון על התכנון 
₪ 500,000 YR )עיר של עסקים 10993 שכונת נחלת ראובן )לב העיר( 126פיתוח נס/ תכנון וביצוע שלב א )מותנה בהיתרי בניה 
₪ 1,000,000 YR )עיר צומחת 12198 , שלב א134פיתוח נס/ תכנון )מותנה בהתקדמות שיווק וקבלת תקציב רמ"י 
₪ 4,000,000 Q1 עיר ירוקה 10981 פרוייקט פארק הספורט תכנון 
₪ 1,000,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12201 רח' האלופים תשתיות תת קרקעיות(תכנון )הרחבת כביש לדו מסלולי כולל 
₪ 620,000 Q4 עיר צומחת 10998 רח' ירושלים, קו ניקוז ביצוע 
₪ 5,000,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12200 שיקום ניקוז עירוני לפי תכנית אב שלב א )אזור דרומי( -עבודות ניקוז בהתאם לתוכנית אב 
₪ 142,000 Q4 עיר ירוקה 10995 תכנית אב לתיעול וניקוז תכנית ואישורו ע"י גורמים שונים הכנת 
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 רות המשפטייהש מנהל/ת: עו"ד שולמית מנדלמן כהן

  יועצת משפטית   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11879 ת השלושה/ מיוחדתוועד השתתפות בישיבות, ליווי משפטי, פרוטוקולים וייעוץ שוטף 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11880 ועדת הקצאות השתתפות בישיבות, פרוטוקולים וייעוץ שוטף. חוו"ד למליאה 

 YR  .עיר עם הפנים לתושב 11881 ועדת תמיכות השתתפות בישיבות, פרוטוקולים וייעוץ שוטף 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11785 ייעוץ משפטי חיצוני של הייעוץ המשפטי החיצוני, לרבות מול גורמים פנים עירוניים ניהול ההתקשרות וליווי מקצועי 

 YR  קיום ישיבות עם יועצים חיצוניים לרבות בשיתוף גורמים פנימיים לניהול הנושאים שבטיפול
 היועצים החיצוניים

 עיר עם הפנים לתושב 11786 ייעוץ משפטי חיצוני

₪ 520,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14847 יעוץ וייצוג משפטי יעוץ וייצוג משפטי בענייני הנדסה 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11794 כנסים והשתלמויות השתתפות בכנסים והשתלמויות מקצועיות כלל אגפי 
 YR יצוניים, ליווי ליווי משפטי להקמת מינהלת, הסכמים מול גורמים ממשלתיים, בחירת יועצים ח

 הקשר עם החברה הכלכלית
 עיר צומחת 11893 התחדשות עירונית-ליווי משפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11782 ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים בעירייה ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים בנושאים שונים ע"י כלל הגורמים בשירות המשפטי 

 YR עיר צומחת 11895 ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוי אחת לחודשהשתתפות בישיבות הכנה ורשות רי 

 YR  השתתפות בישיבות ועדה מקומית לתכנון ובניה )ועדת משנה ומליאת הועדה המקומית
 לתכנון ובניה(

 עיר צומחת 11896 ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 YR  עיר צומחת 11897 ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה התביע -פיקוח  -ישיבות סטטוס 

 YR עיר צומחת 11898 ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ישיבות עם מהנדס העיר בהתאם לצורך 

 YR יר צומחתע 11899 ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ישיבות עם מחלקת התכנון והרישוי בהתאם לצורך 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11776 ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת העיר הכנה ובחינה משפטית של נושאים ומסמכים לוועדות תוך שלושה ימי עבודה מקבלת הפנייה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11777 העיר ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת נוכחות בכלל הוועדות שנדרשת בהן נוכחות ייעוץ משפטי 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11778 ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת העיר ימי עבודה מקבלת המסמכים  3מעבר על פרוטוקולים ומסמכים תוך 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11779 ת העירייה ושל מועצת העירליווי משפטי של וועדו ימי עבודה מקבלת המסמכים 3טיפול בפניות הקשורות להחלטות הוועדות תוך 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11780 ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת העיר הטמעת התוכנה לניהול השירות המשפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11900 ליווי משפטי של מועצת העיר  השתתפות בישיבות וועדת הנהלה אחת לחודש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11901 ליווי משפטי של מועצת העיר  השתתפות בישיבות מליאה אחת לחודש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11902 ליווי משפטי של מועצת העיר  מתן ייעוץ משפטי שוטף בנושאי מועצת העיר 
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 YR ר צומחתעי 11903 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות הכנת חוו"ד למליאה ואחרות 

 YR עיר צומחת 11904 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות טיפול בהליכים משפטיים, לרבות באמצעות יועצים חיצוניים 

 YR  עיר צומחת 11905 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות טיפול וליווי עסקאות המקרקעין שמבצעת העירייה 

 YR  עיר צומחת 11906 כסים והפקעותליווי משפטי של מחלקת נ יעוץ שוטף 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11874 נהלים ליווי ומתן ייעוץ משפטי לנהלים עירוניים ככל שיידרש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11774 שיפור הממשקים בשירות המשפטי עריכת ישיבות צוות שבועיות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11783 בשירות המשפטי שיפור הממשקים כתיבה/עדכון מסמכי עבודה בשירות המשפטי 
₪ 500,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12133 ייעוץ וייצוג משפטי לרבות חווד מומחים,ייצוג בתי משפט, ליווי הליכים וכדומה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14844 תוכנית העבודה לתקופת הקורונה התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 
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 רות המשפטייהש ת: עו"ד שולמית מנדלמן כהןמנהל/ 
  מיסוי מוניציפלי   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11770 אשפה עודפת ליווי משפטי שוטף חקיקה קיימת וחדשה 

 YR עם הפנים לתושב עיר 11763 וועדת בחינה בשנה( 24-השתתפות בישיבות של ועדת בחינה )כ 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11764 וועדת בחינה ליווי מסמכי /פרוטוקולים של ועדת הבחינה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11761 וועדת הנחות  וועדות בשנה( 12-השתתפות בישיבות של ועדת הנחות )כ 

 YR עם הפנים לתושבעיר  11762 וועדת הנחות  ליווי מסמכים /פרוטוקולים של ועדת הנחות 

 YR  חוק עזר אשפה עודפת/גבית אשפה עודפת על פי  ליווי משפטי של הליך הטמעת הפעילות על פי חוק העזר
 חוק עזר קיים

 עיר עם הפנים לתושב 11771

 Q4 חוק עזר אשפה עודפת/גבית אשפה עודפת על פי  קידום הליכי חקיקת חוק העזר החדש
 חוק עזר קיים

 ים לתושבעיר עם הפנ 11989

 Q4 חוק עזר אשפה עודפת/גבית אשפה עודפת על פי  ליווי משפטי של הליך הטמעת הפעילות על פי חוק העזר החדש
 חוק עזר קיים

 עיר עם הפנים לתושב 11990

 YR .עיר עם הפנים לתושב 11759 חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר ככל שיידרש 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11760 חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר ם הליכי חקיקת חוק העזר אגרת תעודה, אישור ושירותקידו 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11765 ייעוץ משפטי לאגף גבייה ושומה ומנהל הארנונה חוו"ד וייעוץ שוטף 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11767 ליווי משפטי של מחלקת היטלים ושומה חוו"ד וייעוץ שוטף 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11768 ליווי משפטי של מחלקת היטלים ושומה ליווי משפטי של דרישות ותביעות בנושא אגרות והיטלים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13611 נוהל תרומות חוו"ד וייעוץ שוטף 

 YR הפנים לתושבעיר עם  13612 נוהל תרומות השתתפות בוועדת תרומות ככל הנדרש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13610 ארנונה והיטלים -עררים והשגות טיפול משפטי וייצוג בעררים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11766 ארנונה והיטלים -עררים והשגות ייעוץ משפטי למנהל הארנונה בתשובות להשגות ועררים 

 Q1 עיר צומחת 11754 עזר וצו עבירות הקנסקובץ חוקי  הכנת קובץ חוקי עזר וצו עבירות מעודכן 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11758 קובץ חוקי עזר וצו עבירות הקנס עדכון קובץ חוקי עזר וצו עבירות הקנס באופן שוטף 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14840 תוכנית עבודה בתקופת קורונה התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 
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 רות המשפטייהש ולמית מנדלמן כהן: עו"ד שמנהל/ת 
  מכרזים והתקשרויותמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 13602 הליכים משפטיים בענייני מכרזים טיפול וליווי הליכים משפטיים בענייני מכרזים 

 Q4  עיר עם הפנים לתושב 13600 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות 2022הכנת תכנית עבודה למכרזים והתקשרויות 

 Q1  עיר עם הפנים לתושב 11888 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות 2021הכנת והשלמת תכנית עבודה למכרזים והתקשרויות לשנת 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11891 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות עבודה עפ"י נוהל מכרזים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11884 טיפול שוטף בהתקשרויות ללא מכרז הכנת  בקשות לקבלת הצעות מחיר לרבות ליווי ההליך 

 YR טיפול שוטף בחוזים/טפסים מכח מכרז ומכח  הכנת חוזים/הארכת חוזים/כתבי התחייבויות/טפסים
 התקשרויות ללא מכרז

 תושבעיר עם הפנים ל 11885

 YR עיר עם הפנים לתושב 11889 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות השתתפות ישיבות וועדות מכרזים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11892 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות ריכוז מערך הכנת ולווי המכרז, כולל תיאום בין הגורמים בעירייה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11772 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות התהליך, לרבות ישיבות  ליווי משפטי עבור כלל ההליכים עד לסיום 

 YR  ,קבלת שאלוני ניגוד עניינים ובדיקתם, דרישה לקבלת פרטים, עריכת הסדרי ניגוד עניינים
 הוצאת חוו"ד ומתן מענה לשאלות בנושא

 עיר עם הפנים לתושב 11773 טיפול שוטף בנושאי ניגוד עניינים

 YR עיר עם הפנים לתושב 11886 פרסום מכרזים באמצעות השירות המשפטי פרסום מכרזים בהתאם לתעדוף רשותי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14843 תוכנית העבודה לתקופת הקורונה התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 
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 רות המשפטייהש : עו"ד שולמית מנדלמן כהןמנהל/ת 
  וניתתובעת עיר   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  אכיפה של חוקי עזר אל מול אכיפה של חקיקה ראשית )עפ"י חוק אכיפה  -בחינת הסוגיה
 סביבתית(

 עיר עם הפנים לתושב 13605 אכיפה סביבתית

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11856 תכנון ובניה -ות מנהליות הקמת מערך עביר הקמת תשתית לעבודה עם עבירות מנהליות: טפסים ונהלים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11857 תכנון ובניה -הקמת מערך עבירות מנהליות  תביעה-מתן הנחיות לפקחים לתפעול הקנסות המנהליים ולממשק פיקוח 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11858 ובניה תכנון -הקמת מערך עבירות מנהליות  טיפול בעבירות באמצעות מתן קנסות מנהליים 

 YR .עיר ירוקה 11753 חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות הקנס חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות קנס ככל שיידרש 

 YR עם הפנים לתושבעיר  11862 טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור בעניין זה טיפול  שוטף בבקשות לביטול ברירות משפט 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11863 טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור בעניין זה טיפול שוטף בפניות ציבור בנושא ברירות משפט 
₪ 80,000 Q2  עם הפנים לתושבעיר  13608 טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור בעניין זה ערעורים בחודש( 300 -טיפול בפיגורים )שנת קורונה 
 YR  בחינת פניות הציבור שהתקבלו והפנייה לגורם רלוונטי בשירות המשפטי או מחוצה לו במקרה

 הצורך
 עיר עם הפנים לתושב 11859 טיפול בפניות ציבור/מוקד עירוני

 YR  ושבעיר עם הפנים לת 11860 טיפול בפניות ציבור/מוקד עירוני ימים מקבלתה 7טיפול מתאים בפניה תוך 

 YR פיקוח  -כתבי אישום, צווים שיפוטיים וקנסות מנהליים בקשה להשלמות חקירה מאגף הנדסה והכנת כתבי אישום/בקשות
 (25על הבנייה )

 עיר צומחת 11868

 YR פיקוח  -כתבי אישום, צווים שיפוטיים וקנסות מנהליים ניהול התיקים בבית המשפט
 (25על הבנייה )

 עיר צומחת 11869

 YR עיר עם הפנים לתושב 11852 פיקוח על הבנייה -ליווי משפטי לצווים מנהליים קבלת החלטה לטיפול הנדרש וליווי ההליך 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11853 פיקוח על הבנייה -ליווי משפטי לצווים מנהליים ניהול הליכים בבית המשפט הקשורים לצווים מנהליים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11854 פיקוח על הבנייה -ליווי משפטי לצווים מנהליים בהשתלמויות ובימי עיון בנושא השתתפות של התובע העירוני 

 YR  בחינת צווים מנהליים המגיעים ממדור הפיקוח על הבניה, מתן חוו"ד, קבלת החלטה לטיפול
 הנדרש

 בעיר עם הפנים לתוש 11894 פיקוח על הבנייה -ליווי משפטי לצווים מנהליים

 YR ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני ופיקוח על  ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני ככל שנדרש
 הבניה

 עיר ירוקה 11864

 YR ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני ופיקוח על  חודשים 3-תביעה אחת ל -ישיבות סטטוס פיקוח
 הבניה

 עיר ירוקה 11865

 YR ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני ופיקוח על  הפיקוח על הבניה ליווי משפטי שוטף של
 הבניה

 עיר ירוקה 11866

 YR עיר עם הפנים לתושב 13582 ליווי משפטי של יועצת התנועה טיפול בסוגיות שעולות מתוך ערעורי חניה 
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 YR עיר צומחת 11867 חלטות תובע בתיקים מפיקוח על הבניהמתן ה קבלת דוחות ממדור הפיקוח על הבניה, בחינתם, קבלת החלטה לטיפול הנדרש 

 YR  ליווי משפטי שוטף של מחלקת רישוי עסקים, לרבות פרויקטים במסגרת תכנית העבודה של
 המחלקה

 עיר של עסקים 11755 רישוי עסקים

 Q1  עיר של עסקים 13606 רישוי עסקים ושילוט גיבוש והטמעת הנוהל -נוהל שילוט 

 Q2 עיר של עסקים 13607 רישוי עסקים ושילוט טיפול בתיקון חוק העזר שילוט -זר שילוט חוק הע 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14842 תוכנית העבודה לתקופת הקורונה התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 
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 רות המשפטייהש : עו"ד שולמית מנדלמן כהןמנהל/ת 
  מינהלה משפטית   

ריך תא תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11871 תוכנה לניהול השירות המשפטי  ניהול שוטף, טיפול בתקלות ושידרוגים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14848 תוכנית העבודה לתקופת הקורונה  התאמת תוכנית העבודה לתקופת הקורונה 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11875 דוחות של השירות המשפטיהכנת דו"ח ביצוע שנתי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11876 דוחות הכנת דו"ח עורכי דין חיצוניים לשימוש פנימי אחת לחצי שנה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11877 דוחות הכנת דוח למבקר משרד הפנים )תביעות תלויות( אחת לחצי שנה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13613 הזמנות וחשבונות השירות המשפטי בדיקה וטיפול בחשבונות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11878 הזמנות וחשבונות  מעקב אחר טיפול ואישור הזמנות השירות המשפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11883 טיוב עבודת המנהלה בשירות המשפטי גיבוש הנחיות עבודה פנימיות לשירות המשפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13614 ליווי כח אדם חדש בשירות המשפטי ווי וחפיפה לרכזת יחידת המכרזים, עו"ד מיסוי מוניציפלילי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11907 מאגרים משפטיים ניהול וחיפוש חומרים במאגרים המשפטיים להם מנוי השירות המשפטי ובכלל 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11908 ול ארכיב השירות המשפטי ניה ניהול ארכיון השירות המשפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11909 ניהול ארכיב השירות המשפטי  פתיחת תיקים, סריקת מסמכים וניהול התיקים במערכת השירות המשפטי 

 YR יר עם הפנים לתושבע 11910 בתי משפט וועדות ערר -ניהול תיקים  פתיחת תיקים, הזמנת הצדדים ומעקב אחר החלטות 

 YR  קבלה והגשה של כתבי בית דין, פתיחת תיק במערכת השירות המשפטי וניתובם לעו"ד
 הרלוונטי בעירייה.

 עיר עם הפנים לתושב 11913 בתי משפט וועדות ערר -ניהול תיקים 

 YR ושבעיר עם הפנים לת 11911 בתי משפט וועדות ערר -ניהול תיקים  מעקב אחר החלטות והפצתן 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11912 בתי משפט וועדות ערר -ניהול תיקים  ניהול לוח הדיונים של השירות המשפטי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13615 מזכירת ועדת ערר ארנונה -ניהול תיקים  פתיחת תיקים, קביעת ישיבות ווזימון הצדדים לועדות ערר ארנונה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13616 מזכירת ועדת ערר ארנונה -ניהול תיקים  ר ומעקב אחר ביצועןהפצת החלטות של ועדת ער 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11790 רווחת העובד קידום פעילויות לגיבוש הצוות המשפטי 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11789 שיפור הממשקים בשירות המשפטי מעקב אחר ביצוע משימות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11788 שיפור הממשקים בשירות המשפטי ולים של ישיבות צוות שבועיותהוצאת פרוטוק 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 

  מינהל חינוך   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 20,000 YR  ,10גדול בסוף שנה, + 1שנה,  גדול בתחילת 1ביצוע כנסים למנהלי בתי ספר יסודי ועל יסודי 
 מפגשים במהלך השנה

 בוטיקעיר  11098 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך 

₪ 5,000 YR בוטיקעיר  11100 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך  אירועים לבתי הספר 
₪ 20,000 YR ודיות הבית פעילות ליווי והעשרה לחדר מורים והצוות החינוכי בבתי הספר, לחיזוק הייח

 ספרית
 בוטיקעיר  11099 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך 

₪ 30,000 YR בוטיקעיר  11101 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך  יב רכזי מקצוע, רכזים חברתיים וסגני מנהלים-א-ליווי צוותים חינוכיים 
₪ 12,000 YR בוטיקעיר  11102 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך  ביה"סעובדי מינהל חינוך ומינהל -הובלת צוותים מקצועיים 
₪ 100,000 YR   בוטיקעיר  11117 לייווי פרט ומשפחה ועדת חריגים -מלגות סיוע לתלמידים 
 YR בוטיקעיר  11119 פיתוח תשתיות פנים ארגוניות מרכז חדשנות 
₪ 20,000 YR בוטיקעיר  11120 ותפיתוח תשתיות פנים ארגוני השתלמות להנהלת האגף 
 YR בוטיקעיר  13620 תוכניות עירוניות התאמת מערכת החינוך למציאות קורונה 
₪ 3,957,000 YR בוטיקעיר  13618 תוכניות עירוניות ו כולל תקורה והשתלמויות-עוזרי חינוך קורונה שכבות ג 
₪ 1,301,000 YR בוטיקעיר  13593 תתוכניות עירוניו ו כולל תקורה-העשרה קורונה שכבות ג 
₪ 20,000 Q4 בוטיקעיר  13592 תוכניות עירוניות פעילות לפתיחת שנה 
 YR   מיועד לתלמידי כיתות ז +ח  -פעילות תוכנית עירונית לקוד שפה שלישית  ותוכנית אפלקציה

 בכל בתי הספר העיר,  המקבלים כשעתיים שבועיות כחלק מהמערכת
 בוטיקעיר  11110 ת וטכנולוגיה תוכניות עירוניות לקידום חדשנו

 YR  תיאום וריכוז  -הרצאות ובדיקות, הפרויקט מתקיים מגני הילדים עד כיתות ט'  -בריאות השן
 הפרוייקט בעבור משרד הבריאות

 בוטיקעיר  11116 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 32,000 YR 'י' בהשתתפות  כולל קייטנה ללימוד יישומי -פרוייקט מחשב לכל ילד לתלמידי כיתות ב
 מחשב

 בוטיקעיר  11115 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 439,000 YR  ,יעוץ ניהולי  פדגוגי בתחום החינוך החדשנות והטכנולוגיה למנהלי האגף, למנהלי בתי ספר
בתי ספר לעומק,  3של לפחות  לרכזות התקשוב, למורים, ולפרוייקטים עירוניים וכנסים: ליווי

האקתונים בשנה, ערבי  2ליווי של התהליך של קוד כשפה שלישית ופיתוח אפליקציות, יצירת 
 חשיפה בכ

 בוטיקעיר  11113 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 600,000 YR   למידי כיתות ז +ח מיועד לת -פעילות תוכנית עירונית לקוד שפה שלישית  ותוכנית אפלקציה
 בכל בתי הספר העיר. שכר מורים

 בוטיקעיר  11112 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 287,000 YR בוטיקעיר  11111 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה  קידום וביצוע תכניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 
₪ 50,000 YR  בוטיקעיר  12150 תוכנית עירונית מנהלי בתי הספרתוכנית למנהיגות לכל 
₪ 15,000 YR בוטיקעיר  11108 תכניות עירוניות השתתפות הרשות בהסעות פרוייקטים עירוניים 
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₪ 30,000 Q4 ימי מוקד, חוברת -יב היערכות תחילת שנה -התפתחות אישית מעורבות חברתית, לכיתות י
ימי עיון, טקס מצטיינים שנתי )שי, מרצה, כיבוד, הרצאות,  -פעילויות, מפגשים עם רכזים

 מצגת, סרטון, תעודות, הזמנות, חוברת(

 בוטיקעיר  11106 תכניות עירוניות

₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11107 תכניות עירוניות פיתוח קהילת הורים 
₪ 5,000 Q2  הספר הנבחר בהרמת התקציב מיועד לעזרה לבית  -תערוכה במסגרת אירועי יום העצמאות

 התערוכה
 בוטיקעיר  11104 תכניות עירוניות

₪ 30,000 Q4 בוטיקעיר  11105 תכניות עירוניות קידום לימודי בתחום דעת שיבחר במקצועות ליבה 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 
  קדם יסודימחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q3 בוטיקעיר  11137 אירועים לגנים  הפקת תערוכה של תוצרי גני הילדים 
₪ 18,000 YR בוטיקעיר  11138 אירועים לגנים  אירועי יום העצמאות בגנים 
₪ 218,000 YR בוטיקעיר  11125 גני ילדים חומרי ניקוי לגני הילדים וצהרונים 
 YR  בוטיקעיר  11124 חינוך מיוחד -ילדים  גני חינוך מיוחד 14-הפעלת גני ילדים 

 YR  בוטיקעיר  11121 גני ילדים כללי גני ילדים בעיר 82הפעלת 
₪ 560,000 YR בוטיקעיר  11122 גני ילדים כללי חומרי לימוד לגנים וצהרונים 
₪ 50,000 YR בוטיקעיר  11167 הפעלת גני ילדים תכנון אדריכלי לגן עתידי 
₪ 20,000 YR בוטיקעיר  12008 הפעלת גני ילדים ת ופרויקטים בגני ילדיםיוזמו 
₪ 191,000 YR בוטיקעיר  12381 הפעלת גני ילדים ים גן אומנתי גן חלל גן מדעי טכנולוגייגנים יחוד 
₪ 20,000 YR בוטיקעיר  12385 הפעלת גני ילדים נס ציונה עירי 
 YR בוטיקעיר  11150 נים לילדי הגניםהפעלת צהרו 27-הפעלת צהרונים בגני הילדים בעיר 

 YR בוטיקעיר  11157 הפעלת צהרונים לילדי הגנים מדריכות פדגוגיות לצוותי הצהרונים + ימים מלאים בפגרות 
₪ 250,000 YR  בוטיקעיר  11158 הפעלת צהרונים לילדי הגנים ע"פ ועדת הנחות משותפת לחינוך רווחה -מלגות למשפחות נזקקות 
₪ 10,000 YR  בוטיקעיר  11159 הפעלת צהרונים לילדי הגנים חוברות והכשרת הצוותים ורכישת ציוד -תוכנית חינוכית שנתית 
₪ 435,000 YR בוטיקעיר  11156 הפעלת צהרונים לילדי הגנים ניהול חוגים לילדי הצהרונים 
₪ 160,000 Q1 בוטיקעיר  12386 הצטיידות יעודית לגני ילדים טרום חובה מיחשוב וטכנולוגיה 
₪ 20,000 Q3 .בוטיקעיר  12001 עזרה ראשונה קורסים של עזרה ראשונה לצוותי החינוך רענון וקורס מלא 
₪ 10,000 Q3 בוטיקעיר  11139 פיתוח הון אנושי  ארוע יום הערכות לשנת לימודים 
₪ 5,000 Q4  בוטיק עיר 11140 פיתוח הון אנושי  לסייעות הצהרונים -הרמת כוסית חגים 
₪ 20,000 Q3 בוטיקעיר  11141 פיתוח הון אנושי  ארוע סיום שנה"ל לצוותי הגנים והצהרונים  
₪ 5,000 YR בוטיקעיר  11142 פיתוח הון אנושי  הכשרת צוותי חינוך 
₪ 2,000 YR בוטיקעיר  11144 פיתוח הון אנושי  זהב בגן הרצאות למתנדבים בגנים 
₪ 15,000 YR בוטיקעיר  11145 פיתוח הון אנושי  פעמים בשנה 8צהרונים  הכשרה לצוותי 
₪ 25,000 YR בוטיקעיר  11160 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ גני תקשורת 6 -הפעלת קיטנות בחינוך המיוחד סוכות חנוכה ופסח ל 
₪ 10,000 YR  בוטיקעיר  11161 ובחופשת הקיץקיטנות בפגרות  גני חינוך מיוחד בחופשת הקיץ 14הפעלת קיטנות בחינוך המיוחד 
 YR בוטיקעיר  13630 תוכניות עירוניות נהוהתאמת מערכת החינוך למציאות הקור 
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 YR בוטיקעיר  11131 תכניות חינוכיות מעגן תכנית טיפולית לגני קדם חובה 
₪ 5,000 YR בוטיקעיר  11135 תכניות חינוכיות הסעות למעברים 
₪ 500,000 YR בוטיקעיר  11130 תכניות חינוכיות בגנים לא כולל כ"אחוגים  -תל"ן 
₪ 152,000 Q2 בוטיקעיר  11136 תכניות חינוכיות סל תרבות 
₪ 35,000 YR  הכולל מנתחת התנהגות, סייעת ופסיכולוגיות  -סיוע לצוות הגן במענה לילדים מאתגרים

 שילוו את הגן
 בוטיקעיר  11133 תכניות חינוכיות

₪ 23,000 YR בוטיקעיר  11134 תכניות חינוכיות דום פרטני לאוכלוסיות מוחלשותקי 
₪ 10,000 Q3  מוקדים, מתחילה בסוף מרץ,  2ב -ועדת לילדים באוכ' מוחלשות ימ -עולים כיתה/ דרך חדשה

 שח כל קורס 5000 -הכנה לכיתה א' .
 בוטיקעיר  11127 תכניות חינוכיות

₪ 20,000 YR בוטיקעיר  13558 ינוכיותתכניות ח פרויקט גן גינה 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 
  בתי הספרמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q3 בוטיקעיר  12128 בתי ספר על יסודי -תוכניות חינוכיות  מחזמר לחטיבות ביניים 
₪ 10,000 YR בוטיקעיר  12146 בתי ספר -תוכניות חינוכיות הובלת ציוד כבד מבתי הספר 
₪ 35,000 YR בוטיקעיר  12366 בתי ספר -תוכניות חינוכיות הקניית תרגול ללמידה עצמית בלימודי מתמטיקה 
₪ 496,000 YR בוטיקעיר  12364 בתי ספר -תוכניות חינוכיות לבורנטיות ביהס פארק המדע 
₪ 397,000 YR בוטיקעיר  12365 בתי ספר-כניות חינוכיותתו לבורנטיות ביהס אב"י 
 YR בוטיקעיר  13623 תוכניות עירוניות התאמת תוכנית העבודה למציאות קורונה 

 Q1 בוטיקעיר  13639 תוכניות עירונית מעבר בתי ספר על יסודיים לניהול עצמי 

 YR  'עיר בוטיק 11178 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   ימודייםכיתה עירונית לצמצום פערים ל -יב'  -כתות אומץ גולדה ובן גוריון  י 

 YR  עיר בוטיק 11181 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   יב-שנתי בכיתות י 6-לכל בתי הספר ה -סיוע עירוני בתקן שעות 
₪ 114,000 YR עיר בוטיק 11190 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   סביבת למידה לבתי הספר יסודיים 
₪ 1,350,000 YR  עיר בוטיק 11186 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   שעות יסודי מכיתה א' ועד ו' בכל בתי הספר -מורים מתגברים 
₪ 50,000 Q2  עיר בוטיק 11192 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   תהליך לימוד שנתי, טיול ואירוע סיום -ו -חידון עירוני כיתות ה -חידון התנ"ך 
₪ 45,000 YR עיר בוטיק 11188 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   אבחונים יסודי 
₪ 80,000 YR  היסטורית וגאוגרפית, בנחלת ראובן  לילדי חובה בגנ"י -למידה על נס ציונה  -מסלול הדגל

 +תל'  ג'ד' +ת.זהות ישראלית 
 עיר בוטיק 11187 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 50,000 YR   פרוייקט רוחב בכל בתי הספר היסודיים, וכל ילדי שכבת -קונצרט הדגל פעילות+הסעות
 הגיל צופים

 עיר בוטיק 11191 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 5,000 YR בוטיק עיר 11193 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   פעילות שורדי שואה עם בתי"ס יסודיים 
₪ 10,000 Q2 עיר בוטיק 11184 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   פרחי רעות + מקהלה בי"ס בית ספר מנגן+ ציוד 
₪ 9,000 Q2   עיר בוטיק 11185 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   מקהלה משותפת של ילדים וגימלאיות בבית הספר הבינתחומי הדר   -שירשרת 
₪ 1,780,000 Q3   עיר בוטיק 11194 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   ג-במהלך חודש יולי לכיתות א -קייטנת חופש גדול 
₪ 3,000 YR עיר בוטיק 11195 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   בדיקות וטרינר  והכשרת צוות 
₪ 1,650,000 YR 'עיר בוטיק 11189 בתי ספר על יסודי-וכיות  תכניות חינ ב -צהרונים בבתיה"ס היסודיים , כתות א 
₪ 20,000 YR  עיר בוטיק 11171 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   העצמה וחיזוק תלמידים לצמצום פערים לימודיים, בשכבה ט' -בתיכון בן יהודה  -כתות תלם 
₪ 450,000 YR  עיר בוטיק 11172 בתי ספר על יסודי-ניות חינוכיות  תכ חטיבות 5ט' ב-תגבור בבתיה"ס, לגילאי ז'-מורים מתגברים 
₪ 55,000 YR  עיר בוטיק 11173 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   י'-למשפחות מעוטות יכולת בכיתות ז' -אבחונים 
₪ 47,000 YR  עיר בוטיק 11174 בתי ספר על יסודי-יות  תכניות חינוכ כיתות, כולל נסיעות 3ט , -כתת מצויינות  חט"ב גולדה  כתות ז'-מכון דווידסון 
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₪ 50,000 Q2 עיר בוטיק 11179 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   תהליך לימוד שנתי, טיול ואירוע סיום -ח -חידון מורשת עירוני כיתות ז 
₪ 24,000 YR עיר בוטיק 11169 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   פרילא-ילדים בקבוצה, אוק 18-לגילאי חט"ב, עידוד יזמות טכנולוגית, כ -יזמים צעירים 
₪ 73,000 YR  3ט' תוספת כיתה  כוללת   -לחט"ב, כתת מצויינות ייחודית חט"ב גולדה כתות ז'  -תעשיידע 

 קורסים + תוכנית לימודית בפארק המדע
 עיר בוטיק 11170 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 15,000 YR  עיר בוטיק 11168 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   כיתת חינוך מיוחד בבית ספר בן יהודה, יוצאת ללמידה בחווה ברחובות -חקלאית חווה 
₪ 50,000 YR 'עיר בוטיק 11180 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   יב'-קבוצת הרובטיקה  העירונית כיתות ט 
₪ 1,200,000 YR עיר בוטיק 11175 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   בוצות לצמצום פערים והעלאת אחוזי הבגרויות לקראת בגרויותתיגבור ויצירת ק 
₪ 3,116,000 YR עיר בוטיק 11177 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   תוכנית לימודית פיזיקה . כתות י' יב' -מכון וייצמן  -שוורץ רייסמן 
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 אגף החינוך קליין : ריבהמנהל/ת 
  ספורטמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,000 Q4  עיר בוטיק 11551 אירועים לראש השנה, למפעילי החוגים -הרמת כוסית 
₪ 26,000 Q3 עיר בוטיק 11552 אירועים טריאתלון הילדים 
₪ 164,000 Q1   עיר בוטיק 11553 אירועים ל הספורט בעיר בשיתוף בתי הספראירוע הדגל ש-מרוץ נס ציונה 
₪ 1,500 Q2 עיר בוטיק 11544 חינוך בלתי פורמלי טורני חוצה רשויות, טורניר קט רגל בשיתוף רמלה,לוד ובאר יעקב לגילאי ד 
₪ 500 Q2 עיר בוטיק 11546 וך בלתי פורמליחינ טורניר טנ"ש ע"ש מאיר הרמן אירוח טורניר בהשתתפות שחקנים מרחבי הארץ רב גילאי 
₪ 5,000 YR בוטיקעיר  12144 חינוך בלתי פורמלי יום ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים 
₪ 10,000 YR בוטיקעיר  13475 חינוך בלתי פורמלי אבות ובנים על המגרש 
₪ 2,000 YR בוטיקעיר  12403 חינוך בלתי פורמלי פרסים לספורטאים מצטיינים 
₪ 5,000 YR בוטיקעיר  12359 חינוך בלתי פורמלי הגברת המענה הרשותי של חוגי ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים 
₪ 40,000 YR עיר בוטיק 11545 חינוך בלתי פורמלי פרויקט מצויינות בכדור יד 
 YR עיר בוטיק 11541 חינוך פורמלי פרוויקט זוזו ביה"ס יסודיים 

 Q2 עיר בוטיק 11539 חינוך פורמלי הסמכות מדריכי חדר כושר 
₪ 12,000 YR  עיר בוטיק 11535 חינוך פורמלי יזמות של מורי החנג בעיר -תיקצוב אירועים של המורים לחנ"ג בעיר 
₪ 5,000 Q2 עיר בוטיק 11536 חינוך פורמלי מפגשים בין בתי הספר בענפי הכדור 6ו, -משחקי כדור לכיתות ה 
₪ 4,000 Q2 עיר בוטיק 11537 חינוך פורמלי ו-ל לזכרו של משה ורניק לגילאי דטורניר קט רג 
₪ 20,000 Q2 עיר בוטיק 11538 חינוך פורמלי חידון הספורט בעיר בהתאמה לתקופת הקורונה 
₪ 4,000 Q1 בוטיקעיר  12145 חינוך פורמלי יום ההליכה העולמי 
₪ 2,000 YR בוטיקר עי 12402 חינוך פורמלי תעודות חדשות לארועים 
₪ 92,000 YR  בוטיקעיר  12358 חינוך פורמלי תגבור כושר גופני לתיכונים בבתי הספר -פרוייקט פכ"ל 
₪ 23,000 YR בוטיקעיר  12050 חינוך פורמלי מועדון בי"ס פארק המדע 
₪ 48,000 Q3  עיר בוטיק 11540 חינוך פורמלי כיתת כדורסל -בי"ס אב"י 
₪ 95,000 YR  עיר בוטיק 11543 חינוך פורמלי בנות -ט -כדורעף ז-בי"ס גולדה 
₪ 23,000 YR  עיר בוטיק 11511 חינוך פורמלי בנות כדוריד ז+ח+ט -בי"ס בן גוריון 
₪ 12,000 Q3  טורניר  -מפגשי כדורסל לתושבים לאורך הקיץ  באולם שדות  -פאפסל -פעילות קיץ

 לתושבים בהשתתפות אבות 
 בוטיק עיר 11548 ספורט מבוגרים

₪ 12,000 Q3  עיר בוטיק 11549 ספורט מבוגרים ליגת כדורגל -פעילות קיץ לתושבים -פעילות קיץ 
₪ 5,000 Q3  עיר בוטיק 11550 ספורט מבוגרים מפגשי כושר בקיץ ביולי אוגוסט -פעילות כושר לעובדי העירייה  -פעילות קיץ 
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₪ 16,000 YR עיר בוטיק 11547 ריםספורט מבוג ליגת קטרגל למקומות עבודה 
₪ 158,000 Q4 בוטיקעיר  11534 פרוייקט שחייה לימוד שחיה לתלמידי כיתה ה' בעיר 
₪ 65,000 YR "בוטיקעיר  12049 שווה בספורט "שווה בספורט 
 YR בוטיקעיר  13631 תוכניות עירוניות התאמת מערכת החינוך למציאות הקורונה 
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 ינוךאגף הח : ריבה קלייןמנהל/ת 
  פרט ומניעת נשירהמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 עיר בוטיק 12373 משרה 50%איוש תקן קבס קיים   קליטת קבס נוסף 

 YR עיר בוטיק 11522 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   מספר תלמידים במעקב / טיפול קב"ס ברשות 

 YR עיר בוטיק 11523 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   ינם רשומים במוסדות חינוךאיתור תלמידים שא 

 YR  עיר בוטיק 11524 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   אוג', ספט' אוקטובר( -)בעיקר מאי-הכוון ושיבוץ תלמידם למסגרות חינוך 

 YR  עיר בוטיק 11525 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   פגישות עם צוותים חינוכיים בבתי הספר 

 YR  עיר בוטיק 11526 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   ינואר, מאי-ועדות התמדה פעמיים בשנה 

 YR    עיר בוטיק 11527 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   אחת לחודש -ועדות פרט 
₪ 30,000 YR מחתעיר צו 12071 ועדת זכאות ואפיון היערכות ליישום רפורמת ועדת זכאות ואפיון 
 Q2 עיר בוטיק 11512 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום ועדות אפיון וזכאות למתן שירותי חינוך מיוחד 

 Q4 עיר בוטיק 11513 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   מספר תלמידים זכאים ברשות לחינוך מיוחד 

 Q3 עיר בוטיק 11514 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   שיבוץ ילדים לבתי ספר לפי  הצרכים 

 YR עיר בוטיק 11515 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום ועדות זכאות ואפיון  חריגות 

 YR  עיר בוטיק 11516 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום פגישות פרטניות-ייעוץ וליווי הורים 

 YR עיר בוטיק 11517 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   העלאת חומרים מעודכנים לאתר 

 Q4  עיר עם הפנים לתושב 11518 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   פעמים בשנה 2קיום פגישה עם כל מנהל בית ספר  לפחות 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11519 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   קיום פגישה עם אגף הרווחה פעם ברבעון 

 Q4  עיר עם הפנים לתושב 11520 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   לחודשאחת -ישיבת עבודה מפקחת חינוך מיוחד 

 Q2  עיר עם הפנים לתושב 11521 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   19מאי  -דצמבר -קיום פגישות עם מנהלת השפח הערכות לועדות זכאות  וצפי תלמידים 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11529 ביקור סדיר -שגרות ניהול  מעקב אחר דיווח שוטף במערכת קבסנט 

 YR   עיר עם הפנים לתושב 11530 ביקור סדיר -שגרות ניהול  אחת לשבוע-קיום ישיבת צוות מחלקתית 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11531 ביקור סדיר -שגרות ניהול  ישיבת עבודה עם מנהלת אגף החינוך אחת לרבעון 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11532 ביקור סדיר -שגרות ניהול  אחת לרבעון -/ נושרים ריכוז נתונים אודות תלמידים בסכנת נשירה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11533 ביקור סדיר -שגרות ניהול  פיתוח מקצועי אחת לחודש לכל עובדות מחלקת ביקור סדיר 

 YR עיר בוטיק 13625 תוכניות עירוניות התאמת תוכנית העבודה למציאות הקורונה 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 

  שירות פסיכולוגי חינוכי   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11069 טיפוח הון אנושי הכשרת/ חניכת סטודנטיות ביחידה 
₪ 16,000 YR ם לתושבעיר עם הפני 11066 טיפוח הון אנושי כנס מקצועי לפסיכולוגים 
₪ 7,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11067 טיפוח הון אנושי מדרשה לפסיכולוגים -הכשרת חובה לפסיכולוגים 
₪ 50,000 YR   עיר עם הפנים לתושב 11068 טיפוח הון אנושי השתלמויות קבוצתיות קבועות )מכספי משרה"ח ( 3 -הדרכת צוות שפ"ח 
 YR  ועבודת הפסיכולוג החינוכי בראי קהילתי, והנגשת הרחבת העבודה המערכתית קהילתית ,

 השרות הפסיכולוגי לקהילה בתחומים נוספים .
 עיר בוטיק 11062 יוזמות חדשות

 YR   ,מתן שירותים פסיכולוגים במסגרות חינוך בלתי פורמליות כגון: תנועות נוער, צהרונים
 רגשיים במסגרות אלה. מתנ"ס, חוגי ספורט ועוד, שיאפשר התייחסות להיבטים נפשיים

 עיר בוטיק 11063 יוזמות חדשות

 YR    "קיום ערב עירוני קהילתי בו יתקיימו בו זמנית הרצאות בעלי מקצוע -מיזם "דרוש סלון
 בתחומי הטיפול במספר בתים ברחבי העיר.

 עיר בוטיק 11065 יוזמות חדשות

 YR )עיר עם הפנים לתושב 11075 פ"חיתרת התקציב ש הטמעת מערכת ממוחשבת לשפ"ח )חד פעמי 

 YR )עיר עם הפנים לתושב 11076 יתרת התקציב שפ"ח סריקת ממוחשבת של תיקי השפ"ח )חד פעמי 

 YR )עיר עם הפנים לתושב 11077 יתרת התקציב שפ"ח הצטיידות לתכנה ממוחשבת )חד פעמי 
₪ 12,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11071 שפ"ח יתרת התקציב ערכות אבחון משחקים וציוד -רכישת ציוד 
 YR עיר בוטיק 11040 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו טיפול פסיכולוגי בילדי גנים ובתי ספר 

 YR עיר בוטיק 11041 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו ביצוע אבחונים והערכות פסיכולוגיות לילדים 

 YR עיר בוטיק 11042 כולוגי לילד ולמשפחתומתן שירות פסי ייעוץ והדרכות הורים 

 YR עיר בוטיק 11043 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו ועדות שילוב לילדי גנים 

 YR עיר בוטיק 11044 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו השתתפות פסיכולוגים בועדות וישיבות שילוב לתלמידי בי"ס 

 YR  עיר בוטיק 11045 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו השנהטיפול באירועים חריגים במהלך 

 YR שעות  4-מתן שרות פסיכולוגי למסגרות ללא איוש על רקע חוסר בפסיכולוגים חינוכיים
 שבועיות

 עיר בוטיק 11713 תגבור פסיכולוגים חינוכיים

 YR  קדם של קשיים לליווי גננות בגני טרום חובה, לצורך איתור מו 3-4תכנית מעגן לגילאי
 התפתחותיים ומתן מענים מתאימים.

 עיר בוטיק 11046 תוכניות ופעילויות

 YR  תכנית איל )אני יכול להצליח(,  –הפעלת תכנית התערבות רגשית חברתית בכל גני הילדים
המיועדת לקדם הצלחה לימודית רגשית, תוך דגש על תלמידים עם לקויות למידה והפרעות 

 ת כל גננות העיר השתתפו בהשתלמות קשב. במסגרת התכני

 עיר בוטיק 11047 תוכניות ופעילויות
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 YR  הפעלת תכנית התערבות באשכול גנים  "קהילת גננות", שמטרתו לחזק את השייכות
והליכודיות של גננות האשכול וליצור נרטיב קהילתי, וכן בהמשכה הפעלת תכנית רגשית 

ויכולת רגשית אצל ילדים, טיפוח הבעה רגשית  חברתית בגני האשכול שמטרתה פיתוח הבנה
 ושכלול יכולות ויסות רגשי.

 עיר בוטיק 11048 תוכניות ופעילויות

 YR  "מרכז להורות ומשפחה, שבמהותו נועד לשפר מסוגלות של הורים בטיפול  -"הורותא
ם, ע"י בילדיהם ומתן ידע פסיכו חינוכי, במסגרתו ניתנות לאורך השנה הרצאות במגוון נושאי

 אנשי מקצוע מהשרות הפסיכולוגי, מתל ומרצי חוץ.

 עיר בוטיק 11049 תוכניות ופעילויות

 YR   עיר בוטיק 11050 תוכניות ופעילויות שרות פסיכולוגי מורחב במימון הורים )אבחונים, טיפולים, הדרכות הורים( . –שפ"מ 

 YR  ביצוע הערכות סיכון וטיפולים השתתפות השפ"ח בתכנית ממשלתית למניעת התאבדויות, ו
 לילדים בסיכון , כל זאת במסגרת שרות פסיכולוגי מורחב במימון ממשלתי.

 עיר בוטיק 11051 תוכניות ופעילויות

 YR   קיום קבוצות מורים /גננות/סייעות במספר בתי ספר בעיר בתחומי תוכן שונים, במסגרת חדר
 מורים לומד.

 וטיקעיר ב 11052 תוכניות ופעילויות

 YR  הנגשה של השרות הפסיכולוגי לקהילה דרך כתיבה בעיתון /פייסבוק / אתר בפינת השרות
הפסיכולוגי שנותנת להורים מידע אודות תהליכים התפתחותיים אצל ילדים, ובנושאי הורות 

 בכלל.

 עיר בוטיק 11053 תוכניות ופעילויות

 Q4     ם לילדי גן בנושא גמילה וקשיים בתחום מפגשים להורי –סדנא לגמילה וחינוך לניקיון
 רכישת נקיון.

 עיר בוטיק 11054 תוכניות ופעילויות

 YR    קיום ימי עיון ומפגשים שונים בנושאי הגיל הרך כגון: בשלות, גמילה, כניסה ראשונה לגן
 ילדים, מעגן ועוד.

 עיר בוטיק 11055 תוכניות ופעילויות

 YR  תפי תפקיד נוספים כגון השתלמות לסייעות, עבודה עם מתן שירותים פסיכולוגיים לשו
 מובילות צהרונים, עבודה עם מתנדבים בגנים.

 עיר בוטיק 11056 תוכניות ופעילויות

 YR עבודה עם הורים בפרויקט עירוני פרי איגום משאבים של מספר 
 גורמים, בשם "עולים כיתה", שמטרתו הכנה מיטבית לכיתה א' של  

 קבוצת ילדים, ובמקביל קבוצת הורים, בגנים מוחלשים עם אוכלוסייה 
 בעלת קשיים סוציואקונומיים.

 עיר בוטיק 11057 תוכניות ופעילויות

 YR  .עיר בוטיק 11058 עילויותתוכניות ופ הפעלת קבוצת תמיכה רגשית להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

 Q1  בתי ספר השש שנתיים בעיר לצורך בנייה  5-עבודה סדנאית עם רכזי מחויבות לזולת ב
 והעצמה תפקידית.

 עיר בוטיק 11059 תוכניות ופעילויות

 Q4   ,השתתפות והנחיית קבוצות  שיח ביום עיון שנתי קבוע לעובדי בי"ס )מזכירות, אבות בית
 יות, שומרים(,  בחנוכה.ספרניות, לבורנט

 עיר בוטיק 11060 תוכניות ופעילויות

 YR עיר עם הפנים לתושב 11074 תוכניות עירוניות סיוע למשל"ט קורונה העירוני 

 YR עיר בוטיק 13624 תוכניות עירוניות התאמת תוכנית העבודה למציאות קורונה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13642 תכניות עירוניות למשל"ט העירוני נפשי -הפעלת מענה טלפוני "קו חם", ומתן מענה רגשי 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 
  קידום נוערמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,000 Q3 עיר בוטיק 11716 אירועים חד פעמיים נסיעה בית לוינשטיין/מרכז גמילה רטורנו בבית שמש/מלכישוע 
₪ 5,000 Q3  עיר בוטיק 11722 אירועים חד פעמיים סיור לימודי -יום ירושלים 
₪ 3,000 YR  עיר בוטיק 11502 אירועים חד פעמיים רכישה של עזרים לימודיים-חומרי לימוד 
₪ 8,000 YR עיר בוטיק 11503 אירועים חד פעמיים כלכלה 
₪ 1,000 Q4 עיר בוטיק 11500 אירועים חד פעמיים גדנ"ע 
₪ 3,000 Q3 עיר בוטיק 11498 אירועים חד פעמיים ספר מחזור 
₪ 1,000 Q3 עיר בוטיק 11499 אירועים חד פעמיים מסיבת סיום 
 YR  עיר בוטיק 11491 ליווי נוער בסיכון שנשרו ממערכות החינוך הפורמליות -ליווי נוער בסיכון 

 YR עיר בוטיק 11490 ליווי נוער בסיכון ליות ונמצאים בסכנת נשירהליווי נערים השייכים למסגרות הפורמ 
₪ 13,000 YR עיר בוטיק 11507 מדור חיילים קוד להכנה למבחני מיון לצו ראשון לכיתות יא -ערכות אינטרנט -מדור חיילים 
₪ 15,000 YR בוטיקעיר  11508 מדור חיילים הרצאות{ 5הרצאות לצוות חינוכי ולהורים )-מדור חיילים 
₪ 10,000 YR עיר בוטיק 12388 קורס מיומנות קורס מיומנות אישית לנערים 
₪ 10,000 YR  עיר בוטיק 11492 שוטף כללי פעילויות במכון דוידסון -קורס מדע פעיל 
₪ 28,000 YR  ,עיר בוטיק 11493 שוטף כללי פעילויות ימים כולל לינה כל אחד 3סיור לימודי = פעמיים בשנה אחד בצפון ואחד בדרום 
₪ 10,000 YR  ,עיר בוטיק 11496 שוטף כללי פעילויות מפגשים, פעמיים בשנה, דרך מנחה חיצונית 10סדנת הורים 
₪ 5,000 YR עיר בוטיק 13629 תוכניות עירוניות התאמת תוכנית קידום נוער למציאות הקורונה 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 
  היסעיםמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 71,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 14861 חינוך מיוחד כולל ליווי 3-21הסעות חינוך מיוחד, גילאי 
₪ 4,635,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12013 חינוך מיוחד כולל ליווי 3-21הסעות חינוך מיוחד, גילאי 
₪ 322,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12236 חינוך רגיל רכישת כרטסיות לתלמידיםהחזר 
₪ 151,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11978 חינוך רגיל ציונה-הסעות למוסדות חינוך רגיל בנס 
₪ 2,665,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14859 חינוך רגיל ציונה-הסעות למוסדות חינוך רגיל בנס 
₪ 51,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14860 חינוך רגיל רטסיות לתלמידיםהחזר רכישת כ 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13640 כלים ניהוליים מערכת ניהול היסעים 
₪ 795,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12235 ליווי היסעים מלווים מיקור חוץ 
₪ 4,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11095 פיתוח הון אנושי השתלמות מלווים 
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 אגף החינוך : ריבה קלייןמנהל/ת 
  ל"מת   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  מערך טיפולים התפתחותיים ורגשיים ביחידה להתפתחות הילד ומערך חוגים תומכי התפתחות לילדים
 שנים. 2-17ונוער. בגילאי: 

 מת"ל
 תוכניות ופעילויות -מתל 

 עיר בוטיק 11078

₪ 5,000 YR  "מתן הרצאות להורים, כדיי לשפר מסוגלות הורית בילדיהם ומתן ידע  -ביס עירוני להורים   -"הורותא
 התפתחותי,  מתל בשיתוף שפ"ח והרשות לביטחון קהילתי.

 ומתן הרצאות להורים באווירה אינטימית במתל.

 מת"ל
 מיזמים חדשים-מתל 

 עיר בוטיק 11082

 YR  לחיזוק תפקוד רגשי, חברתי ותקשורתי.קבוצות טיפוליות 
 ש', הלומדים במסגרת החינוך הרגיל, בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. 4-17לילדים ונוער בגילאי: 

 מת"ל
 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 11079

 YR .'קבוצות לחיזוק מיומנויות קוגנטיביות ורגשיות, להכנה מיטבית לכיתה א 
 משולב בהדרכת הורים.

 מת"ל
 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 11080

 YR  "למעבר מוצלח לכתה א' עבודה עם הורים וילדים פרי איגום משאבים של -מיזם  עירוני "עולים כיתה
 מחלקת גני ילדים ,מתל,שירות פסיכולוגי  והרשות לבטחון קהילתי.

נחיית פסיכולוגית ומדריכת מפגשים. בה 12סהכ  בריכוז ובהפעלת צוות מתל וצוות שרות פסיכולוגי.
 הורים.

 מת"ל
 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 11084

₪ 5,000 YR  מת"ל הדרכה הורית פרטנית בבתי  נספר היסודיים 
 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 11081

 YR  השתתפות בפינה  ברדיו המקומי, , בנושאים הקשורים להתפתחות הילד  -הנגשת מתל לקהילה
 וגלות הורית.  מופעל בהתנדבות ע"י צוות מתל.ושיפור מס

 עיר בוטיק 11086 מיזמים חדשים -מתל 

₪ 3,000 YR   "ערב עירוני קהילתי בו יתקיימו בו זמנית הרצאות במגוון נושאים עם   -מיזם  קהילתי  "הורים בסלון
 מומחי הורות במס' בתים ברחבי.העיר

 עיר בוטיק 11085 מיזמים חדשים -מתל 

₪ 4,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11087 מתל טיפוח הון אנושי מתל הדרכה לצוות הטיפולי לרכישת טכניקות לטיפול מקוון 
₪ 12,000 YR  מידעון,גרפיקה ,ניהול דף פייסבוק עסקי, פייסבוק ממומן, נוכחות ברשתות חברתיות -פרסום ומכרזים

 ,, קול קורא פרסומים שונים
 יר עם הפנים לתושבע 11093 מתל יתרת תקציב

₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11091 מתל יתרת תקציב ציוד משרדי  ציוד  מערכת מיחושב -משרדיות 
₪ 8,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11092 מתל יתרת תקציב חומרי לימוד וטיפול באומנות 
₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11088 מתל יתרת תקציב רכישת מחשב ומסך חדש-מתל רכישת ציוד 
₪ 2,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11089 מתל יתרת תקציב מתל שונות 
₪ 5,000 YR  "מפגשי הורים לפעילות והעשרה בתוך גני הילדים   על פי -"מיזם עירוני חדש "הורות בנעלי בית

ר.. התפיסה החדשה שמרחבי הלמידה  מתרחשים בכל מקום ושעה. בארבעה מוקדים ברחבי העי
 מתל בשיתוף מחלקת גני ילדים. ועד ההורים  ושירות פסיכולוגי חינוכי.

 עיר בוטיק 11083 מיזמים חדשים -מתל

 YR עיר בוטיק 13628 תוכניות עירוניות התאמת פעילות המרכז למציאות הקורונה 

 YR עיר בוטיק 13641 תוכנית עירונית תוכנית התייעלות כלכלית 
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 אגף החינוך יין: ריבה קלמנהל/ת 
  אשכול פיס   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 1,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12006 השתלמויות קידום מקצועי לעובדי הרשות 
₪ 5,000 Q2 עיר בוטיק 12095 כנס חקר עיורני במדעים כנס עבודות חקר עירוני לתלמידי יסודי וחטיבה 
₪ 20,000 YR ילד הרצאות העשרה לתלמידים  200הרצאות העשרה לתלמידים מצטיינים בחטיבות כ

 מצטיינים בחטיבות
 עיר עם הפנים לתושב 11316 פעילות באשכול פייס

₪ 4,000 Q4  תכנית עירונית ייחודית לפיתוח יכולת בחינת תערוכות בגלריה,  וסדנת אומנות  -זווית ראייה
 בתי ספר 10-"ב , מלגילאי יסודי וחט-נלוות  

 עיר בוטיק 11317 פעילות באשכול פייס

₪ 300,000 YR  תכניתFLL -  עיר בוטיק 11320 פעילות באשכול פייס נבחרות עירוניות 2יסודיים  10כולל שעתיים בשבוע לתלמיד בבית 
₪ 10,000 Q3  עיר בוטיק 11318 פעילות באשכול פייס ד+-לגילאי אקייטנת משרד המדע לתלמידי ביהס יסודיים  -קייטנת ריגול רובוטי אשכול פיס 
 YR עיר בוטיק 13632 תוכניות עירוניות התאמת תוכנית הפעילויות למציאות הקורונה 
₪ 4,000 YR  תחרות עירונית לבתי ספר יסודייםFLL עיר בוטיק 12003 תחרות עירונית ביזמות ורובוטיקה 
₪ 12,000 YR עיר בוטיק 12002 תכנית דיאלוגוס מידי ז' ח'תכנית מצוינות עירונית לתל 
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 אגף מערכות מידע מנהל/ת: בני קשת

  מינהל מחשוב   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 80,000 YR תהליכי  -ארגון ושיטות  נהלי רכש ונהלים אחרים בהתאם לסדרי עדיפות של המנכ"לBI 10760  הפנים לתושבעיר עם 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14800 הכשרות והדרכות לעובדי האגף קורסים מקצועיים 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10761 הפעלת רחפן תוכנית עבודה לצילום ותיעוד פרויקטים עירוניים 
₪ 10,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 12016 הפעלת רחפן הכשרת מטיס נוסף 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14956 הצטיידות במשבר הקורונה הובלת תהליכי הצטיידות במשבר הקורונה לרבות מקורות תקציב 
₪ 180,000 YR מערכת  שליחת עדכונים לחברות החיצוניות הקולטות את הנתונים ומטמיעות אותם במערכתGIS 10883 עיר עם הפנים לתושב 
 Q2 ש רכש והטמעת תוכנת של ממ"ג לאיGIS  רכש והטמעת תוכנת של ממ"ג לאישGIS 11972 עיר עם הפנים לתושב 
₪ 186,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12375 שירותי מנהל אבטחת מידע הפעלת מנהל אבטחת מידע במיקור חוץ 
₪ 366,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10749 שירותי סיסטם מיקור חוץ של שרותי סיסטם 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14955 תוכנית עבודה במשבר הקורונה עבודה למשבר הקורונההתאמת תוכנית ה 
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 אגף מערכות מידע : בני קשתמנהל/ת 

  מערכות מידע   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13656 שונות -שרותי רווחה   פיתוח וטיוב נתונים 

 Q4 עיר בוטיק 13664 מערכת ניהול פרויקטים  -מערכות הנדסיות  פיתוח 

 YR עיר בוטיק 13663 מערכת ניהול פרויקטים  -מערכות הנדסיות  אחזקה שוטפת 

₪ 15,000 YR עיר בוטיק 14966 מערכת ניהול פרויקטים  -מערכות הנדסיות  תוכנת ניהול כתבי כמויות ומחירונים 

 YR עיר בוטיק 13662 מערכת תיאום תשתיות -מערכות הנדסיות  אחזקה שוטפת 

₪ 92,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 13660 ניהול ועדה מקומית ונכסים -מערכות הנדסיות  אחזקה שוטפת -בר טכונולוגיות 

₪ 30,000 YR עיר בוטיק 13661 פיתוח -מערכות הנדסיות  פיתוח ועדכון ממשקים 

₪ 30,000 Q4 עיר בוטיק 11943 פיתוח -מערכות מידע  הטמעותפיתוחים ו 

₪ 26,000 YR עיר בוטיק 11977 שונות -מערכות מידע  אחזקה שוטפת 

₪ 67,000 YR עיר בוטיק 13653 מערכות מידע גאוגרפיות אחזקה שוטפת 

₪ 40,000 YR עיר בוטיק 13654 מערכות מידע גאוגרפיות פיתוח ועדכון שכבות 

₪ 30,000 YR עיר בוטיק 13659 פיתוח -מערכות מידע שונות  ם וממשקים עבור מערכות שונותפיתוחי 

₪ 7,000 YR עיר בוטיק 14938 מערכות ניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש מערכת ניהול מכרזים למשאבי אנוש 

₪ 28,000 Q2  עיר בוטיק 11968 מערכות ניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש אחזקה שוטפת -מערכת נוכחות טלפוני 

₪ 360,000 YR עיר בוטיק 10727 מערכות ניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש אחזקה שנתית 

₪ 76,000 YR עיר בוטיק 11710 מערכות ניהול שרותי רווחה אחזקה שנתית 

₪ 24,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10722 מערכת וטרנריה אחזקה שנתית -ניהול השרותים הוטרינריים 
₪ 30,000 YR עיר בוטיק 11965 מערכת יומן אירועים לשיטור אחזקה שוטפת 

₪ 30,000 Q2 עיר בוטיק 11967 מערכת לניהול אחזקה, ניהול בטיחות, שיטור פיתוח מערכת  וממשקים 

₪ 70,000 Q1 עיר בוטיק 11966 מערכת לניהול אחזקה, ניהול בטיחות, שיטור, קורונה אחזקה שוטפת 

₪ 14,000 Q4 עיר בוטיק 10708 מערכת לניהול משימות נתיתאחזקה ש 

₪ 50,000 YR עיר בוטיק 10720 מערכת לניהול משמרות בגנ"י אחזקה שוטפת 
₪ 70,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10711 מערכת לניהול תורים אחזקה שוטפת 
₪ 50,000 Q3 ם לתושבעיר עם הפני 10713 מערכת לניהול תורים פיתוח והטמעה של שרותים נוספים 
₪ 10,000 Q1  עיר עם הפנים לתושב 10718 מערכת ניהול השפ"ח אחזקה שוטפת -מערכת ניהול השפ"ח העירוני 
₪ 30,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 13694 מערכת ניהול השפ"ח פיתוח והטמעה 
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₪ 57,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10710 מערכת ניהול ידע ומסמכים אחזקה שנתית 
₪ 90,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11711 פיתוח והטמעה -מערכת ניהול ידע ומסמכים  פיתוח והטמעה 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 14957 מערכת ניהול מוקד בחינת חלופות להחלפת המערכת הקיימת 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10725 מערכת ניהול מחלקת הנוער מועדונצ'יק והכשרות פיתוח 
₪ 4,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11944 מוקד, שיטור ופיקוח עירוני -מערכת ניהול משמרות  אחזקה שוטפת 
 Q3 עיר של עסקים 11974 בחירה והטמעה -מערכת ניהול רישוי עסקים  במסגרת מערכת ניהול אחזקה 

₪ 170,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11941 ם ושיבוץ תלמידיםמערכת ניהול רישו מדור רישום -מערכת אופטימום לניהול הרישום והשיבוץ 
₪ 4,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11973 מערכת ניהול תביעות ביטוחים מערכת ניהול תביעות ביטוח עבור מחלקת ביטוחים -אחזקה שוטפת 
₪ 30,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11969 דוחות מערכת ערעורים והשגות על תשלומים שוטפים לשירותי פיקוח עירוני וחניה -אחזקה שוטפת 
₪ 6,000 YR עיר בוטיק 13737 מערכת שעון נוכחות אחזקת שעוני נוכחות 
₪ 350,000 YR עיר בוטיק 10729 פיננסים, גביה, רכש ולוגיסטיקה אחזקה שוטפת 
₪ 100,000 Q4 עיר בוטיק 13693 פיננסים, גביה, רכש ולוגיסטיקה פיתוח 

₪ 24,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11976 מוקד טלפוניה -רישום לגני ילדים  קד חיצוני בזמן הרישוםהפעלת מו 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11975 שירותי מנהל אוכלוסין אחזקה שוטפת 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13655 ניהול מתנדבים וחלוקת מזון -שרותי רווחה  אחזקה שוטפת 
₪ 18,000 YR עיר בוטיק 10717 תוכנה לניהול השירות המשפטי קה שוטפתאחז 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10714 תוכנת המוקד העירוני אחזקה שוטפת 
₪ 50,000 Q3  עיר עם הפנים לתושב 10715 תוכנת המוקד העירוני אפליקציית מוקד וממשקים -שדרוג מערכת קיימת  -תוכנת  מוקד 
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 אגף מערכות מידע קשת: בני מנהל/ת 
  שרותים דיגיטליים   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 86,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 10694 אחזקת אתרים ואפליקציות אחזקה של האתרים הקיימים )עירוני, תתי אתרים, נסטיים 
₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10695 אתרים ואפליקציותאחזקת  גיבוי רבעוני של כל אתרי העירייה 
₪ 20,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11744 אתר אינטרנט של עיריה קמפיין השקת האתר וגרפיקה שוטף 
 Q3 עיר של עסקים 12231 דיגיטציה של קידום עסקים בניית תוכנית עבודה, התקשריות עם ספקים והקמת ממשקים ראשונים 

 Q1 עיר של עסקים 12230 דיגיטציה של רישוי עסקים ממשקים נחוציםניתוח צרכים ו 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11717 הקמת מערך לומדה איפיון, בחירת ספק והקמה של מערכת לומדה 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11718 הקמת מערך לומדה איפיון והכנת לומדה למוקדנ/נית חדשה 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11719 הקמת מערך לומדה איפיון והכנת לומדה לעובד חדש 

 Q3 בוטיקעיר  11720 הקמת מערך לומדה איפיון והקמת לומדה אבטחת מידע 
₪ 20,000 YR  מערכת ניהול קמפיינים ומשוב עם התושביםSMS, IVR, EMAIL עיר עם הפנים לתושב 14798 ושרותים דיגיטליים לאזרח וקמפיינים מקוונים 
₪ 10,000 YR newsletter עיר עם הפנים לתושב 14799 ושרותים דיגיטליים לאזרח 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14796 ושרותים דיגיטליים לאזרח איפיון ופיתוח טפסים מקוונים 
₪ 1,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11725 טיפול במסך הודעות במבואה תשלום שוטף 
₪ 3,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11726 טיפול במסך הודעות במבואה תהתקנת עמדת ניהול נוספ 
₪ 35,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 10700 מערכת רב ערוצית לקבלת פניות מתושבים אחזקה שוטפת 
₪ 40,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 10699 מערכת רב ערוצית לקבלת פניות מתושבים פיתוח התהליכים ויצירת הממשקים 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10701 נגישות לאנשים עם מוגבלויות נגשת מסמכים באמצעות ספקים חיצונייםה 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10702 נגישות לאנשים עם מוגבלויות ייעוץ נגישות + הדרכות עובדים בנגישות מסמכים 
 Q2  ערכים  -ות חברתיות מסמך אסטרטגיה לרשת -בניית אסטרטגיה לסושיאל + גאנט שנתי

 מובילים + ספרון מותג
נוכחות ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם, 

 יוטיוב
 עיר עם הפנים לתושב 10703

₪ 100,000 YR )נוכחות ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם,  ליווי קמפיינים עירוניים וקידום ממומן )אירועים עירוניים ופוסטים נבחרים
 יוטיוב

 ר עם הפנים לתושבעי 10704

₪ 2,000 Q1   הקצאת מכשיר עם וואטסאפ ביזנס וגיבוש נוהל הצטרפות ושיגור הודעות. תפעול שוטף ע"י
 הדוברות.

 עיר עם הפנים לתושב 14987 פתיחת מערך רשימות שידור לתושבים לפי שכונות

₪ 10,000 Q4 יר עם הפנים לתושבע 11915 פיתוח -רדיו  רכישת ציוד לשידורי חוץ ושידורים חיים 
₪ 15,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 10707 פיתוח -רדיו  הפיכת הרדיו ליחידת רווח, הדרכת קורסים, שיווק וקידום הרדיו 
₪ 25,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10706 תפעול -רדיו  תפעול שוטף, רישוי וחומרה 
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 YR עיר עם הפנים לתושב 14958 משבר הקורונהתוכנית עבודה ב התאמת תוכנית העבודה למשבר הקורונה 
₪ 10,000 Q3  'עיר עם הפנים לתושב 14988 אזור אישי לתושבים -תיק תושב  גיבוש אזור אישי לאתר עם ממשקים לאוטומציה, מוקד וכו 

 

 
 אגף מערכות מידע : בני קשתמנהל/ת 

  פרויקטים והטמעה   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q2 עיר בוטיק 12140 הפחתת השימוש בנייר דוא"ל, מערכות ניהול ידע2הדרכות לשימוש מוגבר במערכות המחשוב: פקס 

 Q3 עיר ירוקה 12141 הפחתת השימוש בנייר התקנת מערכת ניתור צריכה בעירייה 

 Q3 עיר ירוקה 12142 הפחתת השימוש בנייר ור הדפסה במערכת החינוךטהתקנת מערכת ני 

₪ 110,000 Q1 עיר ירוקה 10692 הפרדת שעוני חשמל הקמת מערכות חישניים לחשמל ובקרה 

₪ 200,000 Q1 עיר בוטיק 13726 הקמת מערכת נתונים אחודה הקמת מערכת לאיחוד בסיסי הנתונים של העירייה 

₪ 200,000 Q2 עיר בוטיק 11971 מערכות ממ"ג יות הממ"ג אחרי קליטת עובד ממ"גתהרחבת תש 
₪ 45,000 Q2 עיר בוטיק 14936 מערכת ניטור הצפה למובלים התקנת מצלמות ומערכת ניטור אולטרא סוני במובלים 
₪ 600,000 Q4 סיום סקר ניקוז, עדכון וQA עיר צומחת 11970 פוטוגרמטריה וסקרי ממ"ג ליעודי קרקע, שכבות נוספים 
₪ 20,000 Q1 עיר בוטיק 12015 פוטוגרמטריה וסקרי ממ"ג דש לביצועפרסום מכרז ובחירת ספק ח 
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 אגף מערכות מידע : בני קשתמנהל/ת 
  תפעול   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 110,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 13718 שוטף -אינטרנט  תשלום שוטף לספקי אינטרנט )תשתיות + ספק 
₪ 4,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13727 שוטף -אינטרנט  תשלומים עבור דומיינים, אישורי אבטחה וכספות 
₪ 25,000 YR  תשלומים עבור שרותי אינטרנט כגוןZOOM, TEAMS  עיר עם הפנים לתושב 13728 שוטף -אינטרנט 
₪ 440,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13717 שוטף -טלפוניה  הוצאות טלפוניה שוטף 
 Q1  אחזקה שנתית למערכתIVR  מוקד(CC)  עיר עם הפנים לתושב 13713 תשתיות -טלפוניה 
₪ 30,000 Q3  פיתוחים במערכתIVR  מוקד(CC)  עיר עם הפנים לתושב 13714 תשתיות -טלפוניה 
₪ 10,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10739 תשתיות -פוניה טל לקליטת עובדים חדשים ושינויים ארגוניים -הרחבת רישוי וחומרה בטלפוניה  -רכש שנתי 
₪ 25,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10740 תשתיות -טלפוניה  בקרה עלויות כלכלית 
₪ 30,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 12143 תשתיות -טלפוניה  אחזקת מרכזיה )חצי שנה עד למכרז 
₪ 12,000 YR  תשלום שוטף לYES לתושבעיר עם הפנים  13738 כבלים 
₪ 20,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11712 מכרז סלולר יעוץ וליווי להכנת מכרז 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14967 סלולרי הוצאות שוטפות לחבילות סלולאר לעובדים 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11914 אחזקה -רכש שנתי  שדרוג סלולרי וציוד מחשוב לעובדים חדשים 
₪ 150,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11727 אחזקה -רכש שנתי  אחזקת שבר לכלל אגפי העירייה לרבות סניפים 
₪ 80,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13716 חינוך -רכש שנתי  אחזקת מחשבים לגני הילדים 
₪ 150,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13715 חינוך -רכש שנתי  אחזקת מחשבים לבתי הספר 
₪ 150,000 Q2  רישוי תוכנותMS - עיר עם הפנים לתושב 10688 10שדרוג עמדות קצה לחלונות  בהתאם לסקר 
₪ 40,000 Q2  עיר עם הפנים לתושב 11933 10שדרוג עמדות קצה לחלונות  עדכוני חומרה נחוצים כדי להביא מכשירי קצה לרמה נדרשת 
 Q2  הקמת מערכתhelp desk עיר עם הפנים לתושב 13712 חינוך -תמיכה שוטפת  עבור מערכת החינוך 
₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 14935 שוטף -תשתיות אינטרנט אופטיות בחינוך  תשלום עבור בתי הספר 
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 אגף מערכות מידע : בני קשתמנהל/ת 
  תשתיות מחשוב   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 100,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12377 גיבוי -אבטחת מידע  רכישת מערכות אחסון לגיבוי 
₪ 120,000 Q1  חידוש רישוי לתוכנת גיבויVEEAM  עיר עם הפנים לתושב 12378 גיבוי -אבטחת מידע  חלק ב -לשלוש שנים 
₪ 30,000 YR תושבעיר עם הפנים ל 10755 גיבוי -אבטחת מידע  רכישת מדיות גיבוי 
₪ 80,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 10757 שוטף -אבטחת מידע  איפיון ובקשה להצעות מחיר -הקמה והתקנה של מערכת ניטור ובקרה 
₪ 45,000 YR  רישוי שוטף של מערכתMDM  עיר עם הפנים לתושב 10758 שוטף -אבטחת מידע 
₪ 100,000 Q3  הטמעת מערכת ניטור תקשורתNOC  עיר עם הפנים לתושב 13721 תשתיות -אבטחת מידע 
₪ 80,000 YR  רישוי תוכנות תשתיותAV  עיר עם הפנים לתושב 13722 תשתיות -אבטחת מידע 
₪ 20,000 Q3  הכנת מכרזSOC - עיר עם הפנים לתושב 13724 תשתיות -אבטחת מידע  יעוץ, ליווי והטמעה 
₪ 180,000 YR  מימוש מכרזSOC  עיר עם הפנים לתושב 14858 תשתיות -אבטחת מידע 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14960 תשתיות -אבטחת מידע  הדרכות מודעות לכלל העובדים 
₪ 45,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14934 תשתיות -אבטחת מידע  מערכת גיבוי קונפיגורציה 
₪ 60,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10733 אחזקת תשתיות הקמת ו הקמת תשתיות לשינויים מבניים וארגוניים בעירייה 
₪ 60,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10730 הקמת ואחזקת תשתיות תקשורת תשתיות פסיביות -אחזקת תשתיות התקשורת הפיסיות 
₪ 30,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10731 הקמת ואחזקת תשתיות תקשורת רכש מתגים -אחזקת תשתיות התקשורת הפיסיות 
₪ 40,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10732 הקמת ואחזקת תשתיות תקשורת חינוך  -אחזקת תשתיות התקשורת הפיסיות 
₪ 6,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13720 הקמת ואחזקת תשתיות תקשורת תשלום עבור רישוי ואחזקה עבור רשת אלחוטית בגלים מילימטריים 
₪ 80,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10690 אחזקה חומרה תשתיתי -מחשוב  הסכמי אחזקה לפי סקר -רתים אחזקה שוטפת של חומרת ש 
₪ 8,000 YR  תוכנותadobe  לגרפיקה וPDF - עיר עם הפנים לתושב 10689 רישוי -מחשוב  עלות שנתית 
₪ 10,000 YR Bently עיר עם הפנים לתושב 14982 רישוי -מחשוב  אחזקה שנתית 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10691 תחזוקה -מחשוב  רישוי לתוכנות שרתים -זקת תוכנה אח 
₪ 600,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 10737 מכרז לשדרוג מערכת הטלפונה החלפת מערכת הטלפוניה בעירייה 
₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10735 שורתשדרוג תשתיות תק רשת אלחוטית בגלים מילימטריים לסנפים: חניה, רווחה, שפ"ע, מחסן 
₪ 150,000 Q4  עיר עם הפנים לתושב 10736 שדרוג תשתיות תקשורת שדרוג תשתיות תקשורת במוקד לתמיכה בצרכים חדשים ובשרידות 
₪ 120,000 Q2 לתושב עיר עם הפנים 12132 רת אלחוטיותושדרוג תשתיות תקש שדרוג מערך התקשורת האלחוטית רחבת פס במבני העירייה 
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 אגף מערכות מידע מנהל/ת: בני קשת
  ארכיב   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 80,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 14965 טיוב נתונים של ארכיב תיקי בניין טיוב נתונים של ארכיב תיקי בניין 
₪ 60,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 10745 סריקת תיקים סריקת תיקי ניקוז 
₪ 10,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10746 סריקת תיקים סריקת תיקי נכסים 
₪ 20,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 10747 סריקת תיקים סריקת תיקי רישוי עסקים 
₪ 60,000 Q2  עיר עם הפנים לתושב 10744 סריקת תיקים המשך -סריקת תיקי גביה 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11935 סריקת תיקים שומה סריקת תיקי 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 10742 פעולות ארכיב שמירת מסמכי העירייה הפיסיים בגניזה חיצונית 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14959 תיעוד תיקי מבני ציבור הסדרת ארכוב לתיקי מבני ציבור 
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 אבי אנוש ושכראגף מש : מיטל חזןמנהל/ת 

  מנהלת משאבי אנוש   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11923 דיגטציה של מערכות משאבי אנוש למערכות חוץ אינטגרציה וסנכרון בין מערכות אוטומציה, הארכיב והנוכחות המשך הטמעה ושמירת המידע 

 Q1  ,עיר עם הפנים לתושב 11924 דיגיטציה של מערכות משאבי אנוש כלפי פנים בקשות לימי חופשה מחלה וכומערכת נוכחות 
₪ 120,000 YR העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות קידום  ימי  השתלמות אגפיים בהובלת מש"א מותאמים לתקופת הקורונה

 רווחת הפרט
 עיר עם הפנים לתושב 11921

₪ 30,000 YR העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות קידום  שוברי שגרה ואירועים מיוחדים -עובד רווחת ה
 רווחת הפרט

 עיר עם הפנים לתושב 11922

₪ 200,000 YR יום האישה, -עובדים )כולל אירועי פורשים ומצטיינים(  1200-חגים ואירועים לכלל הרשות כ
 ונהפסח וראש השנה או תוכנית חלופית בהתאם למגבלות הקור

העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות קידום 
 רווחת הפרט

 עיר עם הפנים לתושב 11920

 Q2  העברת טפסי בקשה להשתלמות, בקשה לחופשה שנתית, ימי  -דיגיטציה מערכתית באגף
 בחירה, טופס פרישה תקציבית/צוברת, פניה לאגף משאבי אנוש באופן דיגיטלי

 עיר עם הפנים לתושב 11925 ף משאחיזוק תשתיות ומערכות המידע באג

₪ 400,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11614 טיפוח הון אנושי שירותי הכנת שכר וביקורות שכר 
₪ 10,000 YR  ,הדרכות וסדנאות עובדים רוחביות ומקצועיות, הדרכות מחויבות בחוק, מניעת הטרדה מינית

 נגישות ובטיחות בעבודה. הפעלת לומדות ממוחשבות
 עיר עם הפנים לתושב 11931 פוח הון אנושיטי

₪ 10,000 YR   חיזוק והטעמת מיומנות מחשב ומערכות מידע באמצעות קורסי אופיס ברמות שונות ע"פ צורך
 דגש על אקסל

 עובדים 20קבוצות עם  4עבור 

 עיר עם הפנים לתושב 11929 טיפוח הון אנושי

₪ 10,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11930 טיפוח הון אנושי ל שיפור השירות לתושבסדנת שירות לנותני שירות בדגש ע 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11613 טיפוח הון אנושי הזנת תכנים מעודכנים לפורטל העובדים, הדפסת חוברת חובות וזכויות -הנגשת השירות 
₪ 80,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14943 טיפוח הון אנושי קידום מקצועי ואישי של עובדים 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11927 תשתיות פנים ארגוניות בדיקת וניתוח צרכי ההדרכה הארגוניים )פר אגף( ובניית תכנית הדרכה שנתית 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11928 תשתיות פנים ארגוניות בניית מצבת ותקינה 
₪ 10,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11926 תשתיות פנים ארגוניות איגום נהלים 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל מנהל/ת: עמיר קשי

  מינהל רווחה   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11983 בניית מבנה אגף פיזי קבוע תכנון וביצוע  תקצוב בהתאם לעלות מבנה אגף רווחה חדש 
₪ 40,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11097 בניית תשתית מקצועית לעובדות השתלמויות לעובדים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14805 דיגיטאציה חיזוק בסיס הנתונים האגפי מחשוב האגף למידת אקסל 
₪ 15,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12098 דמי חבר לשתי עמותות לטובת העובדים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14816 הובלת פרויקט עדכון מאגרי הנתונים פיניהול פרויקט אג 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14790 הובלת שולחן עגול בתחום התעסוקה קידום מענים תעסוקתיים כחלק ממרכז הזדמנויות 

 YR  תושבעיר עם הפנים ל 14786 הנהלה מורחבת מורחבת וראשי תחומים כפורום מוביל ומקצועי הנהלהביסוס 
₪ 45,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12102 הפקת ארועים שונים אירועים 
 Q1 עיר עם הפנים לתושב 14779 הקמת מחלקת שט"י מכרז לניהול המחלקה מרכז ילדים הורים, סדרי דין אלמב ותחנה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14791 הקמת מרכז למידה לסטודנטים הכשרה ולמידה של סטודנטים ואיתור כ"א איכותי כעובדים 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 14792 הרחבת המחלקה להתנדבות ביסוס תפיסת התנדבות 
₪ 10,000 YR  ללקוחות ואורחים המגיעים מבחוץ לוועדות לתכנון טיפול והערכה ולישיבות עם משתתפים ולקוחות

 רבים
 עיר עם הפנים לתושב 12096 כיבוד

 YR עיר עם הפנים לתושב 14809 מיסוד תפיסת הדרכה דשה לעובדיםהובלת תפיסת ההדרכה ח 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12100 מיצוי תקציבי ממשלה מיצוי תקציבי ממשלה 
₪ 20,000 YR לתושבעיר עם הפנים  11984 מענה הדרכה וטיפול לעובדי האגף שימוש בכוחות פנימיים ורכישת הדרכות לעובדים ותיקים ובכירים באגף 
 YR  עיר עם הפנים לתושב 14793 מתן מענה למשבר הקורונה שיתופי פעולה עבודה עם המשלט קורונה חמל רווחה ומתנדבים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14829 פיקוח על מיקור פנים מעקב ובקרה על מרכז הורים וילדים במודל ההפעלה החדש 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12103 פעולות ארגוניות ירומיים במהלך השנה תקציב לשל משרד הרווחהפעולות לטובת אירועים חריגים ח 
₪ 50,000 YR  פרסום אירועים כלל אגפיים כנסים אזרחים ותיקים, מתנדבים ערבי הוקרה,   פרויקטים קבוצות

 תמיכה, פרסום המשחקייה, פרסום באמצעי המדיה השונים הכולל גרפיקה, הדפסה ושיווק.
 עיר עם הפנים לתושב 12047 פרסום אגפי

 YR עיר עם הפנים לתושב 14803 צרכים מיוחדים נס הורים חדים וקידום הקמת מרכז יום ומרכז תעסוקה לצרכים מי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14807 קורונה פיתוח מענים וטיפול מרחוק חיזוק התקשורת הטלפוני בזום בניית מודולות של טיפול 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12400 ריהוט ובלאי רכישת כיסאות שולחנות החלפה ורכישת ריהוט 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14830 תוכנית עבודה בתקופת הקורונה התאמת המענים של האגף לתקופת הקורונה 
₪ 300,000 YR לתושב עיר עם הפנים 11094 תמיכות עירייה מתן תמיכות עירייה לארגוני רווחה 

 



 
 2021 -נס ציונה עיריית  –סת תקציב עבודה מבוסתוכנית 

70 
 

 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל מנהל/ת: עמיר קשי 
  היחידה למניעה וטיפול באלימות במשפחה   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11641 ניעת אלימותהגדלת מספר המטופלים במרכז למ ביצוע הדרכות וסדנאות וישיבות שוטפות לגורמים משיקים בקהילה ושותפים מקצועיים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11642 הגדלת מספר המטופלים במרכז למניעת אלימות הגדלת מספר ההפניות המגיעות מתוך האגף לשירותים חברתיים וממשטרת ישראל 
₪ 9,000 YR יים/ אלימים המשך הפעלת קבוצה לגברים / נשים המתמודדות בזוגיות אלימה או יחסים פוגענ

מפגשים, הנחיית קבוצה והדרכה על טיפול מסגרת פעילות הקבוצה מקבילה לשנת  20-כ -
לימודים אקד'. חלקה הראשון בסוף שנת תקציב והמשכה של הקבוצה בשנת התקציב 

 העוקבת.

 עיר עם הפנים לתושב 11643 הרחבת השירותים והטיפולים במרכז

₪ 90,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12039 מקלטים לנשים מוכות רהבהתאם להשמות בשנה שעב 
₪ 5,000 YR  אלמ"ב דורש ליווי צמוד של מומחיי ידע, נדרש  -2020הביצוע עדיין לא משתקף בהוצאות של

תקציב התייעצויות עם מומחים וסדנאות ממוקדות  רוב תקציב הפעולה יוצא עבור השכר של 
 העובדות באלמ"ב.

 עיר עם הפנים לתושב 12040 מרכזי טיפול באלימות

₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13701 סל מענים לנפגעות אלימות במשפחה זהו סל מענים ראשוני ובסיסי לנשים היוצאות ממעגל האלימות 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14755 בעצימות גבוהה פרוייקט טיפול במשפחות בסכסוך פיילוט לתאום הורי למשפחות בסכסוך מורכב ביותר בשיתוף בית משפט לענייני משפחה 

 Q3 עיר עם הפנים לתושב 13702 ציון יום המאבק באלימות נגד נשים הפקת ארועים לציון יום המאבק באלימות נגד נשים בשיתוף בטחון קהילתי, ויצו ועוד 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  קשר היחידה לסדרי דין, מרכז   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12038 וועדת תסקירים הזמנת מומחים לוועדות 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11555 פעילות אחה"צ אחד בשבוע-מרכז הקשר  להגדיל את מספר הפונים דרך סדרי דין ולא דרך חוק הנוער 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11554 פעילות אחה"צ אחד בשבוע-מרכז הקשר  למסוגלות עצמאית בקשר ללא צורך במרכז הקשר  של המשפחות יציאה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11556 סדרי דין טיפול במשפחות שהופנו ע"י צו בית משפט 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11557 סדרי דין טיפול בתסקירים 

 YR ני המתנה מקבלת צו בית משפט ועד אינטייק ראשוני )מיקרים של צווי הגנה ומיקרים קיצור זמ
 באופן מיידי( -חמורים 

 עיר עם הפנים לתושב 11558 סדרי דין

 YR עיר עם הפנים לתושב 11559 סדרי דין קיצור רשימת הממתינים 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  רכים מיוחדים המחלקה לצ   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 3,300,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12053 אוטיזם אחזקת אוטיסטים במסגרות 
₪ 154,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12054 אוטיזם טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים 
₪ 168,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12055 זםאוטי מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 
₪ 24,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12056 אוטיזם נופשונים וקייטנות 
₪ 42,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12057 אוטיזם מועדוניות לילדים 
₪ 16,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12058 אוטיזם משפחות אמנה לשיקום 
₪ 714,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12059 אוטיזם מרכז יום שקומי לאוטיסטים 
₪ 2,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12060 אוטיזם מש"ה במעון יום אמוני 
₪ 612,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12061 אוטיזם מש"ה במעון טיפולי 
 YR  הובלת וועדת היגוי רשותית לתכלול המענים הניתנים לאוכלוסית בעלי הצרכים המיוחדים

 ולמשפחותיהם
 עיר עם הפנים לתושב 14817 איגום משאבים עירוניים

 YR עיר עם הפנים לתושב 13686 השתלמות מקצועית לעובדות האגף השתלמות מקצועית לעובדות האגף בנושא צרכים מיוחדים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13684 חיזוק קשרי עבודה עם המחלקה הקהילתית חיזוק קשרי עבודה עם המחלקה הקהילתית 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13676 יציאה של נעה להכשרה של חוק מש"ה ברגע שיפתח ע"י משרד הרווחה 
₪ 6,150,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12051 מוגבלות שכלית התפתחותית סדור מש"ה במוסדות 
₪ 1,216,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12052 מוגבלות שכלית התפתחותית מש"ה במוסד ממשלתי 
₪ 408,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12062 מוגבלות שכלית התפתחותית מעשי"ם 
₪ 343,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12063 מוגבלות שכלית התפתחותית הסעות למ. יום למש"ה 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12064 מוגבלות שכלית התפתחותית שרותים תומכים ללמש"ה 
₪ 71,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12065 מוגבלות שכלית התפתחותית ם חברתיים למש"המועדוני 
 YR "עיר עם הפנים לתושב 13682 ממשקי עבודה עם הציבור יצירת שת"פ מיטיב ויעיל עם קבוצת "נס הורים 

 YR הפנים לתושב עיר עם 12157 מרכז יום נכים ומש"ה הקמת מרכז יום לנכים קשים ומש"ה בשיתוף פעולה עם נווה האירוס 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13685 מרכז למשפחה הקמת שולחן עגול 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13683 מרכז משפחה הקמת ועדת היגוי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13675 מרכז משפחה סדרת אירועים להתמודדות עם הקורונה ומיוחדות משבר על משבר 
₪ 400,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12211 מרכז משפחה משפחותהקמת מרכז משפחה ל 
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 YR עיר עם הפנים לתושב 13687 שירותי שיקום העשרה למועדון החברתי 
₪ 19,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12066 שירותי שיקום מועודן חברתי לבוגרים 
₪ 35,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12067 שירותי שיקום הדרכת עיוור ובני ביתו 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12068 שירותי שיקום מפעלי תעסוקה ומועדון 
₪ 3,580,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12069 שירותי שיקום אחזקת נכים בפנימיות 
₪ 305,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12070 שירותי שיקום מעונות ממשלתיים שיקום 
₪ 29,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12074 שיקוםשירותי  מס' יום לילד המוגבל 
₪ 162,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12075 שירותי שיקום תעסוקה מוגנת למוגבל 
₪ 22,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12076 שירותי שיקום שעות נוספות 
₪ 120,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12078 שירותי שיקום תכנית לילד החריג 
₪ 252,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12080 שירותי שיקום ם שקומי לנכיםמרכז יו 
₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12082 שירותי שיקום נופשונים והבראה 
₪ 205,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12083 שירותי שיקום הסעות למרכז יום שקומי 
₪ 64,000 YR ם לתושבעיר עם הפני 12084 שירותי שיקום לווי למרכז יום שקומי 
₪ 13,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12085 שירותי שיקום תכנית מעבר 
₪ 56,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12086 שירותי שיקום תעסוקה נתמכת לנכים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12087 שירותי שיקום חלופה למ. יום שקומי 
₪ 3,000 YR עם הפנים לתושב עיר 12088 שירותי שיקום מרכזי אבחון ושיקום 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12089 שירותי שיקום שיקום נכים בקהילה 
₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12090 שירותי שיקום מפעל מוגן 
₪ 234,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12091 שירותי שיקום מרכזי יום לנכים קשים 
₪ 6,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12092 י שיקוםשירות בוגרים עוורים בקהילה 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12093 שירותי שיקום ילדים עוורים בקהילה 
₪ 29,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12094 שירותי שיקום טיפול אישי סיעודי לנכים 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  תיקהמחלקה לרווחת האזרח הו   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 120,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11327 מועדונים חברתיים בהתאם לקורונה 3הפעלת   פעילויות העשרה ותרבות, ערכות פעילות ועוד 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12014 הפעלת מועדונים לגמלאים המשך הפעלת מועדון לקשישות יוצאות אתיופיה 
₪ 35,000 Q2 קיום ימי עיון  -עו"ד פסיכוגריאטר וקיום פעילות מניעה והסברה -הקמת צוות רב מקצועי

 וחשיפה, מתן הרצאות בקהילה
 עיר עם הפנים לתושב 11337 הקמת יחידה -מניעת אלימות כלפי קשישים

₪ 180,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11982 קידום רווחת אזרח וותיק חוזה -הפעלה ופיתוח תוכניות בשיתוף עמותת עמית 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13689 קידום רווחת האזרח הוותיק הרחבת שימוש בטכנולוגיית חיבור ממיר לטלויזיה ביתית לכלל האזרחים הוותיקים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14815 ת האזרח הוותיקקידום רווח בניית מאגר מידע של אזרחים ותיקים ודרכי הגעה לכל פלח אוכלוסיה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14811 קידום רווחת האזרח הוותיק איתור מקומות לפתיחת מועדונים חברתיים בשכונות 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11326 קידום רווחת האזרח הוותיק קיום ארועי חודש האזרח הוותיק + הרמות כוסית 
₪ 80,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13688 קידום רווחת האזרח הוותיק הרחבת והטמעת שימוש בטכלונוגיות מותאמות לגיל השלישי 
₪ 250,000 YR  קשישים  130לפי משרד הרווחה. יש אישור הפעלה ל -המשך הפעלה של מרכז יום לקשיש

 ליום, עלות השהייה ממומנת ע"י ביטוח לאומי או משרד הרווחה+רשות
 עיר עם הפנים לתושב 11324 דום רווחת האזרח הוותיקקי

₪ 65,000 YR  חיבור קשישים  -קבוצות    2המשך הפעלת ,תוכנית קהילה תמוכת כולל ניצולי שואה, סה"כ
 ללחצן מצוקה, וחיבור לאב קהילה לתיקונים בבית, שירותים רפואיים ואמבולנס

 ר עם הפנים לתושבעי 11740 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו

₪ 40,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11325 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו המשך הפעלת תוכנית תעסוקת בית לקשישים מרותקים 
₪ 180,000 YR  חיבור קשישים ללחצן מצוקה, וחיבור לאב קהילה   -קהילות  2תוכנית קהילה תומכת  סה"כ

 ואיים ואמבולנסלתיקונים בבית, שירותים רפ
 עיר עם הפנים לתושב 11321 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו

₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12213 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו קבוצת תמיכה לבני משפחה לחולים בדמנציה 
₪ 250,000 YR  חיבור קשישים ללחצן  -צות  קבו 2הפעלת תוכנית קהילה תומכת כולל ניצולי שואה, סה"כ

 מצוקה, וחיבור לאב קהילה לתיקונים בבית, שירותים רפואיים ואמבולנס
 עיר עם הפנים לתושב 11739 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו

₪ 1,450,000 YR  :ים בהתאם קיום רשת בטחון כלכלית לזקנים נזקק . בתי אבות בהתאם למבחני זכאות1סבסוד מענים חוץ ביתיים
 לתקציב ומבחני הזכאות

 עיר עם הפנים לתושב 11328

₪ 21,000 YR קיום רשת בטחון כלכלית לזקנים נזקקים בהתאם  נופשוון : בהתאם לכללי הזכאות
 לתקציב ומבחני הזכאות

 עיר עם הפנים לתושב 11329

₪ 79,000 YR יהול משק בית לנזקקים סיוע חומרי בהתאם לנוהלים ותקציבי משרד הרווחה )מת"ס( כולל נ
 והפעלת עובדת סמך מקצועית

קיום רשת בטחון כלכלית לזקנים נזקקים בהתאם 
 לתקציב ומבחני הזכאות

 עיר עם הפנים לתושב 11330

 YR שיפור איכות חייהם של חולי דמנציה ובני  המשך הפעלת "ערכת פעילות" לחולי אלצהיימר
 משפחותיהם

 עיר עם הפנים לתושב 11335

₪ 100,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11331 שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה מועדון ניצולי שואה -הפעלת המועדון החברתי  מועדון אחווה 
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₪ 57,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11332 שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה פעילות לניצולי שואה מרותקי בית -הפעלת תוכנית סל"ב 
₪ 3,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11333 שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה ביצוע ערב הרמת כוסית לניצולי שואה בהוסטל דיור ציבורי 
₪ 31,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11334 שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה לפי בקשה, בהתאם לכללי זכאות -סיוע חומרי לניצולי שואה 

 

 
 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשיהל/תמנ 

  ה לעבודה קהילתיתלקהמח   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 14739 גינות קהילתיות ליווי תהליך הקמת גינות קהילתיות ברחבי העיר 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11981 ירוםהערכות לשעת ח הכשרות לצוותים והערכות לחרום 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14812 התוכנית למניעת אובדנות הובלה והטמעת התוכנית באגף 

 YR עיר עם הפנים לתושב 13696 התחדשות עירונית ליווי תהליך חברתי למינהלת וסינגור דיירי הדיור הציבורי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14810 מחשב לכל ילד אגף החינוך מיפוי וריכוז צרכי לקוחות הרווחה ועבודה מול 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11979 מרכז המשפחה לצרכים מיוחדים יצירת קבוצת פעילים -הכשרה להורים לילדים בוגרים 
₪ 15,000 YR  סדנאות להורים בגיל הרך, הפעלות לילדים וכו' מסגרת המאפשרת להורים וילדים בגיל הרך

י משותף באמצעות המשחקיה, תוך ליווי מקצועי בתהליך ההתקשרות, באמצעות זמן לבילו
 משחקים, יצירה, הצגות והפעלת קבוצת הורים.

 עיר עם הפנים לתושב 12037 משחקיה

 YR עיר עם הפנים לתושב 13697 עבודה קהילתית קידום קשרי שכנים בקהילה -קרובים קרובים 
₪ 8,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11980 עבודה קהילתית יכולתטיפולי שיניים למעוטי 
₪ 1,300,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11509 עבודה קהילתית תעסוקתית הקמת מרכז הזדמנויות עירוני מותנה בקול קורא 
₪ 40,000 YR לתושבעיר עם הפנים  11510 עבודה קהילתית תעסוקתית הפעלת תכנית למובטלים ומשפרי תעסוקה יוצאי אתיופיה 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11936 פעולות של קהילה פעילות חוץ לאבות ואימהות יוצאי אתיופיה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13692 צרכים מיוחדים הקמת מרכז יום בשיתוף עם המחלקה לצרכים מיוחדים בשיתוף נווה אירוס 
₪ 35,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 13691 קמחא דפסחא חלוקת מזון לנזקקים בפסח 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  התנדבותמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11677 היקף הפעילות הגדלת מספר מתנדבי הקורונה 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11678 היקף הפעילות ליווי ארגוני התנדבות 

 YR עיר צומחת 14738 היקף פעילות ומבנה המחלקה במחלקה, והרחבת תחומי האחריות והפעילויות 
₪ 7,000 YR  בשיתוף מחלקת נוער וצעירים. בדיקת אפשרות למלגת צעירים למסגרות רווחה ו/או

 פרויקטים קהילתיים/ התנדבותיים
 יר בוטיקע 14808 הרחבת תחום התנדבות צעירים

₪ 30,000 YR )עיר בוטיק 14834 ליווי וקליטה של עמותה ופעילות חדשה בעיר עמותת למען ילדים יתומים )חברתי, טיפולי, מניעת מצבי סיכון 
₪ 2,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14968 מחסן ציוד יד שניה הקמת מחסן לציוד יד שניה בשיתוף עמותות וארגוני התנדבות 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11832 פיתוח ההון האנושי וקידום תחום ההתנדבות קורונה-קורס יזמי ומובילי התנדבות 
₪ 10,000 YR הכשרות למובילי התנדבות, שולחנות עגולים לקידום תחום  -קידום ופיתוח תחום ההתנדבות

 ההתנדבות
 עיר עם הפנים לתושב 11689 פיתוח הון אנושי

₪ 0 Q3 עיר בוטיק 11937 פיתוח הון אנושי רה למתנדבים מצטייניםטקס הוק 
₪ 3,000 Q3 )עיר בוטיק 11688 פיתוח הון אנושי שולחנות עגולים והכשרות מקצועיות למובילי ההתנדבות )תחזוק 
₪ 4,000 YR עיר בוטיק 13735 פיתוח ושימור ההון האנושי תגמול, תחזוק, שימור 
 Q2 גדוד -ים לשעת חירום פיתוח ותחזוק מתנדב שיווק

 המתנדבים
 עיר עם הפנים לתושב 11691

₪ 3,000 YR "פרויקט להקמת קהילות לסיוע למשפחות במשבר, ולחיזוק החוסן  -פרויקט "תמר לקהילה
 בשגרה ובחירום-הקהילתי

 עיר עם הפנים לתושב 11679 פיתוח ותחזוק פרוייקטים התנדבותיים

 YR עיר עם הפנים לתושב 11682 פיתוח פרוייקטים / ארגונים התנדבותיים ים חדשים  בעירליווי ומינוף פעילות של ארגונ 
₪ 15,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 13734 פיתוח פרויקטים מותאמי קורונה הנגשה טכנולוגית, פעילויות בזום 
₪ 7,000 YR תוח תשתיות פרקטיקות ניהול חדשות ותשתיות טכנולוגיות וניהוליות שונות. פלטפורמה לפי

להתנדבות וירטואלית / מרחוק, כולל תשתיות טכנולוגיות ותשתיות ניהוליות ייעודיות 
 )הכשרות, ליווי מותאם וכד'(. ליווי מקצועי

 עיר עם הפנים לתושב 14802 פיתוח תחום התנדבות וירטואלית ברמה עירונית

 YR פיתוח תחום קשרי קהילה ומעורבות הקהילה  ותפים ברמה עירוניתהרחבת שיתופי הפעולה עם הקהילה העסקית, בניית פרויקטים מש
 העסקית בעיר

 עיר עם הפנים לתושב 14804

 YR עיר עם הפנים לתושב 14806 פיתוח תחום קשרי קהילה ומעורבות קהילה העסקית הרחבת העסקים עימם יש שת"פ, הרחבת פרויקטים למען הקהילה בשיתוף קהילה עסקית 
₪ 3,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11692 פיתוח, שיווק ומינוף תחום ההתנדבות ת סרטון תדמיתהפק 
₪ 3,000 Q3  עפ"י המלצת האגף לשירותים חברתיים ובשיתוף -פרויקט צביעה וטיפוח מבנים/ בתים בעיר

 קבוצות/גופים בקהילה
 עיר עם הפנים לתושב 11685 פרוייקטים חד פעמיים

₪ 35,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11683 פרוייקטים חד פעמיים ביםיום המעשים הטו 
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₪ 2,000 Q1 פרויקט "קרובים קרובים" לשכנות טובה וחיזוק החוסן  פרויקט בשיתוף עבודה קהילתית
 הקהילתי

 עיר בוטיק 14794

 YR ת פרויקטים לגיוס משאבי תמיכה למשפחות מעוטו גיוס תרומות מחשבים, תורמים למשפחות, סלי מזון ועוד
 יכולת

 עיר עם הפנים לתושב 14795

₪ 15,000 YR גיוס מתנדבים והעלאת מודעות לתחום  -פרסום ושיווק פרסום, ושיווק  פעילויות התנדבות
 בקהילה

 עיר עם הפנים לתושב 11686

₪ 40,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11690 ומישירות לא ניהול המשימות וחלוקת תפקידים של בני שירות לאומי אל מול צרכי המועדוניות והאגף 
 YR 14797 תפעול מטה המתנדבים הפעלת שולחנות ופרויקטי קצה  
₪ 1,000 Q2 ציוד   -מתנדבות המלוות ילדים בגיל הרך )המאותרים ע"י אגף הרווחה( -שעת סיפור באהבה

 ,תגמול, הכשרה
 עיר עם הפנים לתושב 11693 רווחה-תפעול פרויקטים
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל יר קשי: עממנהל/ת 
  מועדוניות   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR בניית תוכניות עבודה לילדים שנמנע מהם להגיע  בניית תוכניות עבודה ייחודיות לילדים שנעדרים מהמועדוניות
 למועדוניות בתקופת הקורונה

 עיר עם הפנים לתושב 13736

 YR  בחינת איזורי הרישום, מספר הילדים בכל מועדונית ובחינת פתיחת מסגרת לגיל הרך בכפוף
 לסגירה של אחת המועדוניות

גיבוש תכנית אסטרטגית לשינוי תמהיל המועדוניות 
 לשנים הקרובות

 עיר עם הפנים לתושב 13695

₪ 60,000 YR .יר עם הפנים לתושבע 11841 כל המועדוניות הסעות מבתי הספר למועדוניות 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11833 כל המועדוניות הוצאות שוטפות למועדוניות 
₪ 45,000 YR .עיר עם הפנים לתושב 11657 מועדוניות( 7כל המועדוניות ) קידום לימודי של ילדים: ביצוע שיעורים וקבוצות למידה בניצ"ן לילדים עם קשיים לימודיים 
₪ 10,000 Q3 .עיר עם הפנים לתושב 11656 כל המועדוניות )כל המועדוניות( הפעלת קבוצות הורים בהתאם למיפוי צרכים שיתקיים מול המשפחות 
₪ 75,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11835 כל המועדוניות הפעלת חוגים הפעלת חוג בכל אחת מהמועדוניות 
₪ 18,000 YR ווי מקצועי של המדריכות בנושאי טיפול בילדים לי העשרת הצוות המוביל במועדוניות

 במצבי סיכון
 עיר עם הפנים לתושב 11660

₪ 180,000 YR  ההפעלה כוללת: הזנה, השגחה 12:00-18:00ימים בשבוע בין השעות  5הפעלת המועדוניות .
 , העשרה ,וסיוע לימודי , חברתי ורגשי.

 עיר עם הפנים לתושב 13699 מועדוניות שיקומיות

 YR  איתור מחליפות למדריכות במועדוניות בזמן היעדרותן מסיבות שונות. לא ניתן להפעיל
 מועדונית עם איש צוות אחד.

מציאת פתרון בסיוע אגף משאבי אנוש לסוגיית 
 המחליפות

 עיר עם הפנים לתושב 14743

₪ 75,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11917 פעילויות העשרה לאורך השנהפעילות קיץ ו סדנאות חיצוניות, טיולים והעשרה של ילדי המועדוניות 
₪ 5,000 YR .עיר עם הפנים לתושב 13673 רכישת ערכות הפעלה לילדי המועדוניות רכישת ערכות הפעלה לילדי המועדוניות בתקופות של סגר ובידוד לאור משבר הקורונה 
 YR  מדריכות ולא מדריכה ואם בית.  2בניית מודל עבודה בו הצוות המפעיל את המועדוניות יהיה

 עבודה משותפת עם משאבי אנוש
 עיר עם הפנים לתושב 11659 שינוי תמהיל כוח האדם במועדוניות

 YR עיר עם הפנים לתושב 11848 תוכנית להורים וילדים תכנית כדורגל אבות ובנים על המגרש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11847 תתחזוקת מבנה המועדוניו תחזוקה שוטפת של מבני המועדוניות 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  מרכז גישור   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 24,000 YR   מתן שירותי גישור למופנים מבימ"ש לתביעות קטנות ברחובות ולפונים/מופנים מהקהילה
 )תושבי נס ציונה(. 

מתן שירותי גישור למופנים/פונים מבימ"ש לתביעות 
 קטנות ברחובות

 עיר עם הפנים לתושב 11615

₪ 2,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11621 פיתוח הון אנושי גיבוש ותגמול למתנדבים 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13731 פרויקט קהילתי שכנות טובה 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13732 פרויקט קהילתי בוצות ברשתות החברתיותכלים גישוריים למנהלי ק 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13733 פרויקט קהילתי גישור בין דורי 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11620 פרויקט קהילתי בניית הסכמות -ליווי התחדשות עירונית 
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 תים חברתייםשרורווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  ל"מרכז שי   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 14813 עיר מקדמת זכויות פרויקטים לקידום זכויות תושבים 
₪ 4,000 YR  מפגשי הכשרה והעשרה, לרבות הדרכה והנגשת שירותי הזום, -הדרכות למתנדבים

 למתנדבים במהלך השנה
 עיר עם הפנים לתושב 11486 פיתוח הון אנושי מתנדבים

₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11487 פיתוח הון אנושי מתנדבים מתנות לחג למתנדבים 
₪ 6,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11488 פיתוח הון אנושי מתנדבים טיול, סיורים מקצועיים  למתנדבים -גיבוש ורווחה למתנדבים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11934 פיתוח פרוייקטים וייעוץ לקריירה ותעסוקה ליווי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14746 פיתוח פרוייקטים הטמעת תוכנה ארצית חדשה לניהול פניות 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11483 פיתוח פרוייקטים הנגשת שירות שי"ל למוגבלים וקשישים -שי"ל עד הבית 
₪ 2,000 YR צאות לקהל הרחב ולאוכלוסיות ייעודיות )כמו אזרחים ותיקים, משפחות עם ילדים בעלי הר

 צרכים מיוחדים וכד'(   בנושא זכויות
 עיר בוטיק 11484 פיתוח פרוייקטים

₪ 4,000 YR עיר בוטיק 11485 פיתוח פרוייקטים סדרת הרצאות לעובדות אגף הרווחה במיצוי זכויות 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14814 פיתוח פרויקטים ותשתית מותאמת קורונה חום מתן שירות וסיוע לנשיםהתמקצעות בת 
₪ 2,000 YR עיר בוטיק 14749 פיתוח פרויקטים ותשתית מותאמת קורונה בניית תשתית טכנולוגית והכשרת מתנדבים בתחום השירות הדיגיטלי 
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 רתייםשרותים חברווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  ץ"נוצ   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 14827 ביסוס שיתופי פעולה פנים ארגוני ביסוס שיתופי פעולה עם אגפים נוער קהילה וחינוך 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 13647 ח'-לנערות בגילאי ז' -בית חם  הפעלת בית חם לנערות 
₪ 15,000 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11561 ח'-לנערות בגילאי ז' -בית חם  שילוב תעסוקתי בעירייה -פרוייקט תעסוקת קיץ 
₪ 150,000 YR   הכולל סדנאות טיפוליות, העשרה, סיוע לימודי, הזנה, הפעלות וטיולים.  -ליווי לנערות

 רונותהמודל ליומיים. והעירייה תקצבה ליום נוסף בחמש שנים האח
 עיר עם הפנים לתושב 11560 ח'-לנערות בגילאי ז' -בית חם 

₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11840 בית חם נערים הקמת בית חם לנערים 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12041 טיפול בנערות במצוקה תקצוב של פעילות קבוצתית והעשרתית לנערות במצוקה, תלוי קורונה 
₪ 17,000 YR  בהתאם להשמות לאורך השנה ולצרכי הצעירים )ביגוד, הלבשה, שיעורי נהיגה ,מזון, עזרה

 רישום ללימודים, הנעלה וועד..(
 עיר עם הפנים לתושב 12406 יתד סל גמיש

₪ 80,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12043 מ. לנפגיע תקיפה מינית בהתאם להשמות לאורך השנה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12407 מענה לצעירים המשוטטים ברחוב נוער משוטט בעקבות הקורונה ניידת לילה איתור 
₪ 100,000 YR הרצאות, סדנאות קבוצתיות, יציאה  קתיים,וליווי אימוני אישי וקבוצתי, אבחונים תעס

 להתנדבות בקהילה , פתיחת חדר מוזיקה, טיול פתיחה וסיום
 עיר עם הפנים לתושב 11562 מרחב לקידום תעסוקה )יתד תוכניות(

₪ 27,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11563 נוער וצעירים בקהילה קבוצה שייתכן שתופעל בסופו של דבר במסגרת "בית חם לנערים" -הסרט שלי ואני 
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 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 
  פרט ומשפחהמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,950,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12021 אחזקת ילדים בפנימיות השמה של ילדים בהתאם לוועדות לתכנון טיפול והערכה 
₪ 3,000 YR יר עם הפנים לתושבע 12022 בדיקות פסיכולוגיות מרכז הורים וילדים התייעצות עם פסיכולוגיים במקרים מורכבים לצורך הערכת הסיכון של הילד 
 YR .בניית דרכי ונהלי עבודה עם צוותים באגף: מדור  בניית דרכי עבודה ושת"פים עם תחומים משיקים באגף

מינהל וזכאות, מועדוניות, צוות אלמ"ב, סדרי דין, 
 נוצ"ץ.

 עיר עם הפנים לתושב 14785

 YR עיר עם הפנים לתושב 13709 קיד רכז חוק נוערבניית תפ בניית תפקיד רכז חוק נוער פנים ארגוני וחוץ ארגוני 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14788 גיוס עובדות חדשות ומחליפות בעקבות פרישה גיוס עובדות לצוותים בתחומים שונים והכשרתם 

 YR  קבוצת הדרכה לראשי צוותים ומנהלי מחלקות אחת לחודש ע"מ להעלות סוגיות טיפוליות
 משותפות והתמקצעות

 עיר עם הפנים לתושב 13652 רכות לראשי הצוותיםההד

 YR עיר עם הפנים לתושב 14787 הכשרת עובדת אינטייק בצוותים בניית תהליכי עבודה של אינטייק 

 YR .ם לתושבעיר עם הפני 12405 הנחה בצהרונים למשפחות בסיכון גבוה מימון הנחה לצורך מתן מענה לגיל הרך עבור משפחות המצויית במעגל סיכון 

 YR  בניית מרכז למידה לסטודנטים  לצורך שילוב טיפול באוכלוסייה לצד הוראה ומחקר שיטות
כתיבת מדיניות לקליטת סטודנטים וביסוסה, עידוד העובדים להדריך  -2021עבודה. בשנת 

 סטודנטים. 4ליווי של  -2021סטודנטים, הקמת מאגר ידע, בשנת 

 עיר עם הפנים לתושב 13658 הקמת מרכז למידה לסטודנטים

 YR  השתלמויות לצורך התמקצעות העובדים בפרט במגיפת הקורונה שמצריכה פיתוח של
כישורים ומיומנויות חדשות ליצירת קשר עם האוכלוסייה. ההשתלמויות יהיו משותפות לשני 

 הצוותים. חלק מן ההשתלמויות יהיו מתוך כח האדם הקיים באגף וחלקן יהיו מבחוץ.

 עיר עם הפנים לתושב 13650 ויותהשתלמ

₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13644 השתלמויות וההדרכות מרכז ילדים הורים טיפולי דיאדי, זוגי , גירושין הדרכה על הדרכה 
₪ 20,000 YR שבעיר עם הפנים לתו 12023 חוץ ביתי -התמכרויות  ככל שיהיו התמכרויות הפנייה וטיפול למסגרות בחוץ ביתי 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12024 מבוגרים -התמכרויות  ככל שיהיו התמכרויות הפנייה וטיפול למסגרות בקהילה 
 YR  ביסוס שיתופי פעולה והסברה בקהילה בדגש על מערכת החינוך, בלתי פרומלי, בריאות

 הנפש ומשטרה
 עיר עם הפנים לתושב 13707 חוק נוער

 YR  עיר עם הפנים לתושב 13708 חוק נוער צתי לליווי הורים שהתקבלו דיווחים לגביהם בחוק הנוערפיתוח מענה קבו 
₪ 7,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12027 טיפול בדרי רחוב בהתאם לצורך בעיקר  הלנות זמניות 
₪ 200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12026 טיפול במשפחות אומנה בהתאם להשמות באומנה 
₪ 3,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12028 טיפול בנוער מתמכר בהתאם לצורך השמות במסגרות טיפוליות בקהילה 
₪ 47,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12029 טיפול בפגיעות מיניות בהתאם להשמות וצורך 
₪ 135,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12370 דיםטיפול משפחתי מרכז הורים יל 5-13טיפול בסיסי במשפחות בסיכון עם ילדים בגילאי 
₪ 170,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12371 טיפול פרטני לילדים מהמשפחות המטופלות במרכז טיפול פרטני באמנות או בעזרת בע"ח או טיפול במשחק 
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₪ 730,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12030 ילדים במעונות יום השמות פעוטות עפ"י חוק פעוטות בסיכון 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12031 יצירת קשר הורים ילדים מרכז הורים ילדים השמות במסגרת נתיבים להורות, מתן מענה למשפחות עם ילדים בגיל הרך 
 YR ם לתושבעיר עם הפני 14784 כניסת תחום עבודה קהילתית לצוותים הסברה בצוותים לגבי עקרונות העבודה הקהילתית ומיפוי צרכים בתחום זה 
₪ 205,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12104 מועדוניות טיפול בילד בקהילה מועדונית ברוש. ועוד שתי מועדוניות  צבר ואחוה שהינן מעדוניות משותפות עם החינוך 
₪ 170,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12032 משפחות במצוקה בקהילה סעיפי עזרות חומריות לבגירים 
 YR סיוע למשפחות חד  -ים במשפחות המצויות במשבר אקוטי עקב מגיפת הקורונהסיוע לילד

הוריות/ משפחות בהם שני ההורים עובדים חיוניים, משפחות המתקשות לעזור לילדיהם 
 לא דוברות את השפה או תפקוד נמוך וכו'. -מבחינה לימודית סביב למידה מרחוק

סיוע לילדים במשפחות המצויות במשבר אקוטי עקב 
 מגיפת הקורונה

 עיר עם הפנים לתושב 13669

₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12033 סיוע למשפחות עם ילדים סעיפי עזרות חומריות לילדים ולבגירים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13651 סיורים לימודיים ופעילויות גיבוש לרענון הצוותים לשמירה על מצבת כח אדם יציבה וקבועה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14789 פיתוח תפיסה טיפולית בילדים אצל עוס המשפחה ול ריגשי בילדים קבלת ליווי והדרכה ממרכז ילדים הוריםטיפ 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 13657 קורס מחשבים הקניית והרחבת הידע בתחום המחשוב 
₪ 20,000 YR ול , צעצועים, אומנות מרכז רכישת חומרי יצירה, ביש טיפול במשחק באומנות ובבישול

 ילדים הורים
 עיר עם הפנים לתושב 13643

₪ 3,000 YR  רכישה מרוכזת של מתנות לימי הולדת של ילדים השוהים במסגרות חוץ ביתיות. המתנות
 ינתנו בעת ביקורי עו"ס את הילדים

 עיר עם הפנים לתושב 13670 רכישת מתנות לילדים השוהים במסגרות חוץ ביתיות

₪ 3,000 YR .רכישת ערכות יצירה ומשחקים עבור משפחות  רכישת ערכות יצירה ומשחקים עבור משפחות בבידוד/ חולות בקורונה
 בבידוד/ חולות בקורונה

 עיר עם הפנים לתושב 13668

₪ 50,000 YR הפנים לתושבעיר עם  13599 שמירה מרכז ילדים הורים ושלוחת מזרח שמירה לשלוחת מזרח ומרכז קשר ושיל קורונה 
 YR עיר עם הפנים לתושב 13680 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי הגדלת מספר המטופלים פרסום ושיווק התחנה גיוס סטודנט נוסף 

 YR  מתן מענה חד פעמי באמצעות אפליקציית ניהול תורים למשברים של ה קורונה בהתאם
 לצורך כניסה לטיפול

 ם הפנים לתושבעיר ע 13681 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

₪ 20,000 YR 'עיר עם הפנים לתושב 13679 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ייעוץ והדרכה זוגית ומשפחתית לתחנה מתשלומים צד ג 
 

 
 שרותים חברתייםרווחה והאגף ל : עמיר קשימנהל/ת 

  שרותים לילד ולנוער   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 65,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 12404 מימון טיפולים במרכז ילדים הורים ממון של טיפולים במרכז )פרילנס 
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 אגף שיפור פני העיר מנהל/ת: רפאל קריספיל

  מינהל שפע   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 12112 הטמעת מבנה ארגוני התומך את תפיסת ההפעלה לה בין היחידות השונותבסוס תפיסת העבודה במבנה החדש ושיתוף פעו 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14745 הטמעת מבנה ארגוני התומך את תפיסת ההפעלה בנית ממשקי עבודה סדורים עם יחידות מקבילות 

 Q3 עיר ירוקה 10683 היערכות לחירום אימון מכלול לוגיסטיקה 

 YR הכנת תוכנית רב שנתית לשדרוג ריהוט רחוב ובגינות  רב שנתית לשדרוג ריהוט רחוב וגינות ציבוריות
 ציבוריות

 עיר בוטיק 13706

 YR עיר בוטיק 14747 הליכי התייעלות טיוב מערך החוזים האגפי 

 YR וטיקעיר ב 14748 הליכי התייעלות בחינת כדאיות פעולות כמיקור חוץ או מיקור פנים 

 YR עיר ירוקה 12119 התייעלות מערך הפסולת והמחזור חוק האריזות )פחים כתומים(, פסולת עודפת, פסולת אלקטרונית. -הטמעת זרמי המחזור בעיר 
₪ 50,000 YR .עיר עם הפנים לתושב 12109 מיתוג האגף מיתוג פעילות האגף כולל נראות ונוכחות 
₪ 80,000 YR עיר בוטיק 10685 נגישות יועץ נגישות 
₪ 50,000 YR עיר בוטיק 14753 פרויקטים קהילתיים יזום פרויקטים לשיפור נראות המרחב הציבורי בשיתוף הקהילה 
 YR  הטמעת תפיסה של תכנון, בקרה תקופתית ומדידה מתמדת, כולל יישום כלים טכנולוגיים

 לניהול משימות, מכרזים, קבלנים
יבי המעצים את קידום האגף כגוף מקצועי ואפקט

 עובדיו
 עיר עם הפנים לתושב 10679

₪ 30,000 YR קידום האגף כגוף מקצועי ואפקטיבי המעצים את  השתלמויות מקצועיות אגפיות
 עובדיו

 עיר עם הפנים לתושב 10681

₪ 50,000 YR קידום האגף כגוף מקצועי ואפקטיבי המעצים את  קליטת עובדים חדשים ריהוט וציוד
 עובדיו

 עיר עם הפנים לתושב 10680

 YR  "עיר עם הפנים לתושב 10678 שינוי מבנה ארגוני תומך מתחזוקה לאחזקה יזומה, לספר את הסיפור ראשון. -"ממגיב ליוזם 

 YR  ,ביסוס תהליכי עבודה בתבניות סדורות לשיפור פני העיר ומוסדותיה )חורף, קייץ, שיפוצי קייץ
 אירועים, היערכות לחגים ועוד(

 עיר עם הפנים לתושב 13448 יסת ההפעלה של האגףתפ

 YR  פיתוח תודעת עובדים לשירות "שפ"ע מנ"ע" )שיפור פני העיר מתוך נאמנות עירונית( יוזם ולא
 רק מגיב.

 עיר עם הפנים לתושב 10677 תפיסת ההפעלה של האגף
 

  



 
 2021 -נס ציונה עיריית  –סת תקציב עבודה מבוסתוכנית 

85 
 

 

   
 אגף שיפור פני העיר מנהל/ת: רפאל קריספיל 

  וףגנים ונמחלקת    
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR דירוג שנקבע כגבוה  -אחזקת הגינון ברמת ספר   בנית תוכנית עבודה חודשית לפיקוח אזורי
 ביותר בגינון הציבורי

 עיר ירוקה 11441

₪ 1,200,000 YR ה דירוג שנקבע כגבו -אחזקת הגינון ברמת ספר   גיזום עצים על פי סקר
 ביותר בגינון הציבורי

 עיר ירוקה 11444

₪ 6,390,000 YR דירוג שנקבע כגבוה  -אחזקת הגינון ברמת ספר   אחזקת גינות ציבוריות ושצ"פים באמצעות קבלני אחזקת גנים
 ביותר בגינון הציבורי

 עיר ירוקה 11442

₪ 30,000 YR דירוג שנקבע כגבוה  -פר אחזקת הגינון ברמת ס  שדרוג וטיפול פרוייקטים ברחבי העיר
 ביותר בגינון הציבורי

 עיר ירוקה 11443

₪ 50,000 YR עיר ירוקה 12197 אחזקת מוסדות חינוך בניהול עצמי סיוע לבתי ספר ב: גיזום עצים,  תיקוני גומי, תיקוני השקיה 
₪ 150,000 Q1 עיר ירוקה 13704 רוניתביצוע סקר מערכות השקיה עי סקר מערכות השקיה עירוניות בגנים ציבוריים 
₪ 7,300,000 Q4 הכנת תוכנית רב שנתית לשדרוג ובניה של גינות  שדרוג גינות ציבוריות, מתקנים, משטחי הולם , גידור חשמל והצללות

 ציבוריות
 עיר בוטיק 11453

₪ 400,000 YR ג ובניה של מתחמי הכנת תוכנית רב שנתית לשדרו הכנת תוכנית רב שנתית לשדרוג ובניה של מתחמי כושר
 כושר

 עיר בוטיק 14835

₪ 800,000 Q1 )עיר בוטיק 11457 הצללות אחזקה והקמת הצללות ברחבי העיר ומוסדות החינוך )מוסדות + גנים ציבוריים 
₪ 350,000 YR עיר צומחת 11466 השקיה / מים שדרוג מערכות השקייה על פי הסקר 
₪ 2,100,000 YR  עיר צומחת 11465 קיה / מיםהש עמידה בהקצאות המים 
₪ 0 YR עיר עם הפנים לתושב 11467 השתלמויות השתתפות בהשתלמות שנתית למנהלי מחלקות גנים ונוף 
₪ 0 YR עיר ירוקה 11468 השתלמויות השתתפות בימי עיון נוספים בהתאם ליוזמות של משרד החקלאות 
₪ 2,000,000 YR  עיר ירוקה 12009 ניסות לעירכ פיתוח ושדרוג הכניסות לעיר ושילוט 
 Q1 עיר בוטיק 11458 מכרז הצללות בחינת ההצעות, בחירת הספק הנבחר וחתימה על הסכם עמו 
₪ 500,000 YR עיר בוטיק 11456 משטחי בלימה החלפת משטחי החול בגני ילדים למשטחי בלימה מסוג דשא סינטטי 
₪ 400,000 Q3 עיר ירוקה 11454 מתקני כושר הבאת מתקני הכושר לתקן 
₪ 30,000 Q2 .עיר בוטיק 11452 מתקני משחק בחינת חלופות למכרז להחלפת מתקני משחק 
₪ 240,000 YR עיר בוטיק 11448 מתקני משחק ביצוע ביקורת חודשית של מתקני המשחק בגנים הציבורים בעיר 
₪ 13,000 YR עיר בוטיק 11451 מתקני משחק התקנים ושמירה על ההיתר. ביצוע ביקורות תלת שנתית בכל הגנים הציבורים  בעיר מכון 
₪ 13,000 YR .עיר בוטיק 11450 מתקני משחק ביצוע ביקורות שנתית בכל מוסדות החינוך בעיר ע"י מכון התקנים ושמירה על ההיתר 
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₪ 60,000 YR  עיר בוטיק 11449 שחקמתקני מ מיקור פנים -שינוי פורמט ביצוע ביקורת חודשית בכל מוסדות החינוך בעיר 
₪ 50,000 Q1 עיר בוטיק 11446 סקר והחלפת רהוט רחוב בגנים ציבוריים ביצוע סקר באמצעות יועץ חיצוני והגשת דו"ח 
₪ 50,000 YR עיר ירוקה 11462 עם הפנים לעתיד נטיעת עצים במהלך השנה 
₪ 30,000 YR תעיר צומח 11459 עם הפנים לעתיד טיפול מונע בנזקי עצים 
₪ 30,000 Q4 עיר צומחת 11460 עם הפנים לעתיד טיפול מונע תהלוכן האורן בכל העיר כולל בתים פרטים 
₪ 210,000 YR עיר ירוקה 13740 פיקוח על פרויקטים ניהול פרויקטים בתחום הגינון 
₪ 210,000 YR  ירוקהעיר  12158 פיקוח על פרויקטים פקח חיצוני לתקן גינון עירוני -פיקוח גינון 
₪ 500,000 YR עיר ירוקה 14990 שיקום עצים טיפול בעצים בצימוח לקוי 
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 אגף שיפור פני העיר : רפאל קריספילמנהל/ת 
  וטרינר   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR 15-חיים )כמתן מענה למוסדות החינוך בסוגיות הקשורות לבריאות הציבור ומטרדים מבעלי ה 
 פניות בשנה(

 עיר בוטיק 11410 מוסדות החינוך -בריאות הציבור 

 YR עיר בוטיק 11411 מוסדות החינוך -בריאות הציבור  קיום הרצאות במוסדות חינוך בהתאם לבקשות צוות חינוכי במוסדות החינוך 
₪ 7,000 YR  בוטיקעיר  13596 גן החי העירוני חומרים וציוד )כולל חומרי ניקוי( -פינת חי 
₪ 25,000 YR  עיר בוטיק 11413 גן החי העירוני מזון -פינת חי 
 YR  בחינת רכישת אמצעים נוספים לטיפול באיסוף ולהעלאת המודעות לאיסוף עצמי של צואת

 הכלבים
העלאת המודעות וטיפול בסוגיית צואת כלבים 

 בשטחים ציבוריים
 עיר ירוקה 11423

 YR  העלאת המודעות וטיפול בסוגיית צואת כלבים  הילדים להעלאת המודעות לסוגיית צואת כלבים בשטחים ציבורייםקיום פעילות בגני
 בשטחים ציבוריים

 עיר ירוקה 11424

₪ 25,000 YR  חלוקת ערכות "שקי קקי" לתושבים במעמד חיסון שנתי לכלב בשירות הוטרינרי + מתן
 ערכות לפקחים לחלוקה לתושבים

ת וטיפול בסוגיית צואת כלבים העלאת המודעו
 בשטחים ציבוריים

 עיר ירוקה 11422

 Q2  עיר בוטיק 11414 העלאת המודעות לסקר טבע עירוני הצגת הנושא וקבלת אישור ראש העיר, מנכ"ל ואגף החינוך לבניית מערך הדרכה 
₪ 70,000 YR .עיר ירוקה 11425 יפול בבעלי חייםלכידה וט לכידת כל סוגי בע"ח, פינויים למתקנים, השהייתם במתקנים 
₪ 25,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11432 עמלות מרכז רישום משרד החקלאות 
 YR עיר בוטיק 14776 פיקוח ורווחת בעלי חיים הטמעת פקח אחר הצהריים 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11420 פיקוח ורווחת בעלי חיים מערכות מידע שוטף 
₪ 70,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11421 פיקוח ורווחת בעלי חיים תרכיבי חיסון ותרופותחומרים 
₪ 3,000 YR עיר ירוקה 11714 פיקוח ורווחת בעלי חיים מזון יבש רטוב חתולים כלבים 
₪ 100,000 YR עיר בוטיק 11417 פיקוח ורווחת בעלי חיים עיקור וסירוס חתולי רחוב 
₪ 20,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11419 פיקוח ורווחת בעלי חיים ת גביה ונהול וטרינריאחזקת תוכנה וטרינרי 
₪ 15,000 YR עיר בוטיק 14775 פיקוח ורווחת בעלי חיים הקמת עמדות האכלת חתולים נוספות 
₪ 3,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11851 פרסום הודעות לתושבים 
₪ 15,000 YR עיר בוטיק 11415 ציוד "חכלים וציוד אמצעי לכידה והובלה בע 
₪ 1,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11834 השתלמויות וכנסים פקח וטרינרי השתלמויות 
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 אגף שיפור פני העיר : רפאל קריספילמנהל/ת 
  שפע -מחלקה טכנית    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11379 אחזקת מוסדות חינוך צעות המוקד או פניה ישירה( עפ"י זמן התקןטיפול בפניות מוסדות חינוך )באמ 
₪ 100,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11378 אחזקת מוסדות חינוך טיפול חיצוני למניעת סדקים וחדירת מים וצביעה חיצונית בשליכט בגני ילדים 
₪ 200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13460 אחזקת מעליות ליותבדיקות, אחזקה, טיפול ותיקון מע 
₪ 0 YR מאור רחובות  -אחזקת מערכות חשמל   הכנת תוכנית לשדרוג תאורת חוץ

 ושצפי"ם
 עיר עם הפנים לתושב 13459

₪ 20,000 YR  צומחתעיר  11400 חינוך וציבור אחזקת מערכות חשמל מבנה אחזקת מערכות חשמל במבני חינוך, ספורט  וציבור כולל הגדלות חשמל. -מכרז חשמל 
₪ 500,000 YR צומחתעיר  13461 איטום גגות איטום וטיפול בנזילות בגגות 
₪ 0 YR צומחתעיר  13462 איטום גגות הכנת תוכנית לטיפול מונע לגגות במבנים ציבורים 
₪ 300,000 Q4 ם הפנים לתושבעיר ע 10682 היערכות לחורף תכנית אחזקה שוטפת והיערכות לעונת החורף 
₪ 100,000 Q3  חישוף שטחים למניעת אש  -היערכות לקייץ  פסי אש ומניעת נחשים ומכרסמים. -חישוף שטחים

 ונחשים
 עיר עם הפנים לתושב 11367

₪ 300,000 YR בוטיקעיר  13464 הנגשה עבודות הנגשה ברחבי העיר בהתאם להנחיות הנציבות 
₪ 1,000,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13468 טיפול בנזקי תאונות דרכים ות דרכיםטיפול בנזקי תאונ 
₪ 50,000 YR עיר ירוקה 13465 טיפול בתחום המים בדיקות מזחי"ם, טיפול בנזילות צנרת וביוב 

 YR   העלאת שכבות בכל תחום אפשרי באגף-GIS עיר עם הפנים לתושב 12125 מדידה ובקרה 
₪ 400,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12107 אחזקה וטיפול בתקלות. -מיזוג אוויר  ות מיזוג אוויר במבנים בבעלות העירייהאחזקה וטיפול בתקל 
₪ 40,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12106 מכרז -מיזוג אוויר  ייעוץ , כתיבת מכרז כולל סקר מיזוג אוויר עירוני 
₪ 50,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 12111 משק ואנרגיה תחזוקת גנרטורים בהתאם למכרז )כולל תיקונים 
₪ 0 YR  עיר עם הפנים לתושב 12124 משק ואנרגיה ארונות תקשורת ציבוריים )מדבקה/ציור( -שיפור פני העיר 
₪ 70,000 YR עיר ירוקה 12149 משק ואנרגיה תחזוקת גגות סולאריים 
₪ 200,000 YR עיר ירוקה 14740 מתקן שטיפה כים פסולת טיאוט רחובות ומהפכיםהתאמה לתקן איכות הסביבה מתקן שטיפה ופינוי שפ 
₪ 850,000 YR  צביעת כבישים כבישים ומדרכות בהתאם לתכנית ביצוע שנתית )כולל לקראת שנת לימודים

 במוס"ח(
 עיר בוטיק 11393 סימון כבישים ומדרכות

₪ 500,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13463 ות פיתוח ואחזקה ברחבי העירעבוד ביצוע פרויקטים בעיר כולל הנחיות וועדת תנועה 
₪ 150,000 YR )עיר ירוקה 11475 פינוי פסולת בניה  פינוי פסולת בניה מרחבי העיר והשטחים המוניציפליים )קבלני המסגרת 
₪ 350,000 YR )עיר עם הפנים לתושב 11434 בודות ופרוייקטים.פיקוח על ע שעות פיקוח על עבודות קבלניות ועל ביצוע פרוייקטים )כולל מפניות מוקד 
₪ 50,000 YR  עיר בוטיק 11354 תאורת כיכרות ותמרורים מוארים חתול , תמרורים מוארים ככרות ושבילי אופניים. -תחזוקת נורות לדים עיני 
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 YR עיר בוטיק 13466 תוכנת אחזקה וסקר ציוד הטמעת תכנת אחזקה וסקר ציוד 
₪ 650,000 YR פול במפגעים ברחבות מוסדות החינוך ובמדרכות ברחבי העיר )כולל פניות מוקד, טיפול לאחר טי

 כריתת עצים ושורשים(
 עיר עם הפנים לתושב 11437 תחזוקה שוטפת מוסדות חינוך וברחבי העיר

 

 
 אגף שיפור פני העיר מנהל/ת: רפאל קריספיל

  אחזקהמחלקת    
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר ם משימהש תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 11381 אחזקה עירונית טיפול בפניות ציבור או פקחים )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן התקן 

 YR אחזקת מבני ציבור ומבני העירייה ומגרשי/אולמות  תיקון ליקויים במבני ציבור ובמבני העירייה
 ספורט

 תושבעיר עם הפנים ל 11382

 YR אחזקת מבני ציבור ומבני העירייה ומגרשי/אולמות  טיפול בפניות ציבור או פקחים )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן התקן
 ספורט

 עיר עם הפנים לתושב 11383

 YR  בהקמה, בתפעול   -בחינת חלופות להתייעלות בנושא תפעול אירועי מוסדות החינוך והעירייה
 ירועי מוסדות החינוך והעירייה ובפירוק בא

 עיר בוטיק 11384 מוסדות חינוך ועירייה -אירועים 

₪ 500,000 Q1  עיר עם הפנים לתושב 11385 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה באמצעות החכ"ל -ניהול תחזוקת גני ילדים 
₪ 60,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11399 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה עבודות חשמל 
₪ 100,000 YR עיר בוטיק 11386 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה תחזוקת תאורת רחובות 
₪ 165,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11397 עבודות קבלניות שוטפות ביצוע עבודות קבלניות  ופיקוח על קבלני עבודה 
₪ 70,000 YR  ,ועדת תחבורה טיפול בתמרורים ושלטי הכוונה ברחבי העיר בהתאם להנחיות מהנדת תנועה

 וםניות מוקד )ליקויים ושבר(
 עיר עם הפנים לתושב 11390 תמרורים ושלטי הכוונה
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 אגף שיפור פני העיר : רפאל קריספילמנהל/ת 

  מחלקת תברואה ניקיון ומחזור   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12214 אחזקה , תיקון וחומרים למכונה ניקיון גרפיטי, קיטור, ומדרכות 
₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13452 אחזקה וניקיון מרכזי מחזור תחזוקה שוטפת של המרכזים 
₪ 2,650,000 YR עיר ירוקה 11375 איסוף גזם ברחבי העיר איסוף גזם אחת לשבוע בכל רחוב בעיר 
₪ 2,400,000 YR עיר ירוקה 14939 איסוף גזם ברחבי העיר היטל הטמנה 
 YR עיר ירוקה 11374 נייר, קרטון, בקבוקים -הגדלת המיחזור בעיר  איסוף בקבוקי זכוכית למיחזור מרחבי העיר 
₪ 150,000 YR ( כ 1,500ליטר( למתקנים ייעודיים ) 1,100החלפת עגלות נייר )עיר ירוקה 11370 קרטון, בקבוקיםנייר,  -הגדלת המיחזור בעיר  מתקנים. 100 -ליטר 
₪ 51,000 YR עיר ירוקה 11371 נייר, קרטון, בקבוקים -הגדלת המיחזור בעיר  איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור אחת לשבוע מרחבי העיר 
₪ 130,000 YR ירוקה עיר 11372 נייר, קרטון, בקבוקים -הגדלת המיחזור בעיר  איסוף נייר למיחזור אחת לשבוע מרחבי העיר 
₪ 380,000 YR  עיר ירוקה 11373 נייר, קרטון, בקבוקים -הגדלת המיחזור בעיר  פעמים בשבוע מרחבי העיר 3איסוף קרטונים למיחזור 
₪ 300,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11366 החלפת רכבים החלפת רכבי שירות 
₪ 250,000 Q2  עיר ירוקה 12017 אריזות פח כתום -במקור הפרדה  פינוי + אחזקה -פרוייקט פריסת פחים כתומים 
₪ 500,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11365 כלי עבודה ציוד לעבודות שטח 
₪ 8,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14862 מיתוג רכישת ביגוד לעובדי המחלקה 
₪ 250,000 YR  עיר ירוקה 13470 מרכזי מחזור שלב ב' -הקמת מרכזי מחזור נוספים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11362 ניכוש עשבייה כוש עשבייה באמצעות חרמש וגיזום ענפים וגרניקני 

 YR עיר ירוקה 11361 ניקיון אירועים ניקיון לפני, במהלך ולאחר קיום אירועים עירוניים 
₪ 7,440,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11357 ים הפתוחים בעירניקיון השטח ניקיון השטחים הפתוחים בעיר בהתאם לתכנית העבודה השנתית של המחלקה 
₪ 625,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11358 ניקיון השטחים הפתוחים בעיר תוספת רכבי טיאוט בהתאם לתכנית העבודה השנתית של המחלקה 
₪ 1,200,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11360 מות שונות.עובדים משימתיים למשי הקצאת עובדים נוספים למחלקות השונות בעירייה לפי צורך ודרישה 
₪ 100,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12121 פינוי אשפה מרחבי העיר 240/360/770 -ל  140 -החלפת עגלות עפ"י המכרז והעברה מ 
₪ 8,900,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12018 פינוי אשפה מרחבי העיר פינוי אשפה מרחבי העיר 
₪ 2,450,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12019 פינוי אשפה מרחבי העיר ת אשפההטמנ 
₪ 1,800,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12120 פינוי אשפה מרחבי העיר היטל הטמנה 
 YR עיר ירוקה 13741 פינוי פסולת אלקטרונית תפעול מכרז פינוי פסולת אלקטרונית 
₪ 80,000 YR עיר ירוקה 13742 פסולת אלקטרוניתפינוי  פינוי פסולת אלקטרונית מרחבי העיר 
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₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12020 פינוי פסולת באמצעות מכולות פינוי פסולות באמצעות מכולות לטובת פעולות יזומות 
₪ 362,000 Q2 עיר ירוקה 10674 פריסת פחים כתומים רכישה ופריסת פחים כתומים ברחבי העיר 
 Q1 עיר ירוקה 11376 צמצום כמות אשפה ודפתיישום משמעויות פסולת ע 
₪ 320,000 YR  ,יצירת קמפיין חציוני להגברת המודעות לצריכה נכונה והפחתת פסולת ביתית )שלטי חוצות

 כתבות בעיתונים, גרפיקה, פייסבוק(
 עיר ירוקה 11474 צמצום פסולת ברחבי העיר

₪ 120,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11364 תחזוקה שוטפת באמצעות כלים הנדסיים  שיידרש הזמנת כלים מכניים בהתאם לסוג הטיפול ככל 
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 אגף שיפור פני העיר : רפאל קריספילמנהל/ת 
  מחלקת תפעול וקיימות   

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 80,000 YR עיר ירוקה 12116 ך.חינו -איכות סביבה  הובלת פרוייקטים קהילתיים סביבתיים 
₪ 45,000 YR עיר ירוקה 13739 גינות קהילתיות "הקמת אתר חקלאי עירוני" גינת בית הנוער 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14741 הובלות רשותיות רה ארגון הובלות רשותיות 

 Q2 עיר ירוקה 11481 חוק עזר אשפה עודפת קידום חוק עזר לאגרת אשפה עודפת 

 Q4 דות חוזרות לאחר התקנת המיגונים במקומות החריגים באמצעות חברה חיצונית ביצוע מדי
 שונה

מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט, 
 רדון, ריח, רעש סביבתי חריג

 עיר ירוקה 11472

₪ 50,000 YR .מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט,  עריכת סקר קרינה במוסדות החינוך
 ריח, רעש סביבתי חריג רדון,

 עיר ירוקה 11469

₪ 50,000 YR מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט,  טיפול במיגוני קרינה ולאחריהם עבודות גבס
 רדון, ריח, רעש סביבתי חריג

 עיר ירוקה 11470

₪ 50,000 YR מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט,  מגנטיים או בעבודות חשמל )העסקת קבלן חיצוני(-טיפול במיגונים פירו
 רדון, ריח, רעש סביבתי חריג

 עיר ירוקה 11471

₪ 30,000 Q3  עריכת סקר גז רדון עם גלאים ארוכי טווח בכל מוסדות החינוך בעירייה והעלאת הדוחות
 לתושבים 

מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט, 
 ריגרדון, ריח, רעש סביבתי ח

 עיר ירוקה 11473

₪ 5,000 YR מתן מענה למפגעים סביבתיים כגון קרינה, אזבסט,  בדיקות רעש
 רדון, ריח, רעש סביבתי חריג

 עיר ירוקה 12126

 YR עיר עם הפנים לתושב 14759 פיקוח על חוזים ועל התקשרויות של האגף פיקוח על חוזים ועל התקשרויות של האגף 
₪ 150,000 YR עיר ירוקה 11478 פסולת אסבסט )חומר בנייה מסרטן , שיצא משימוש( ביצוע פינוי עפ"י צורך  -וטף פינוי ש 
₪ 50,000 Q4  עריכת סקר אסבסט ברחבי העיר עפ"י חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"ה

 ניתן לטפל אם יהיה תקציב חיצוני 2011
 עיר ירוקה 11476 פסולת אסבסט )חומר בנייה מסרטן , שיצא משימוש(

 

 

  



 
 2021 -נס ציונה עיריית  –סת תקציב עבודה מבוסתוכנית 

93 
 

 אגף שיפור פני העיר : רפאל קריספילמנהל/ת 
  רישוי עסקים, שילוט והדברהו קידוםמחלקת    

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 30,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 11347 ייההדברה במוסדות חינוך ובמבני עיר בחירת ספק לביצוע הדברת קיץ במוסדות חינוך ובמבני עירייה 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11349 הדברה במוסדות חינוך ובמבני עירייה רכישת כלים וציוד 
₪ 20,000 Q3  בעיר עם הפנים לתוש 11348 הדברה במוסדות חינוך ובמבני עירייה שוטף על פי קריאות -הדברת תיקנים ונמלים במוסדות חינוך ובמבני עירייה 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12338 הדברה במוסדות חינוך וציבור חיטוי מוסדות חינוך, עירייה, מתקני כושר ומשחק 
 Q2  ,ביצוע ביקורות בעונת הקיץ  ברחבי העיר לאיתור מקורות מים )מרזבים, גגות של בניינים

 צמחים, שטחים פתוחים(דניות אתעלות גלישה, חצרות בתים ובניינים, צמיגים, פרדסים, 
 עיר ירוקה 11342 הדברת מזיקים

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11345 הדברת מזיקים הדברת נחילי צרעות בקרבת מוסדות חינוך, פינוי נחילי דבורים ע"י איש מקצוע חיצוני 
₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11341 ברת מזיקיםהד פניות בחודש( 300-הדברת מכרסמים )חולדות ועכברים( בהתאם לפניות מוקד )כ 
₪ 50,000 Q2 .עיר עם הפנים לתושב 11343 הדברת מזיקים הדברת יתושים באופן יזום במקורות מים שנמצאו בביקורות ופניות מוקד 
₪ 20,000 Q3  הדברת דובון הקורים באופן יזום/בהתאם לפניות מוקד בשטחים ציבוריים )בקרבת מוסדות

 בתקופת החורףחינוך ובתים( 
 עיר עם הפנים לתושב 11344 הדברת מזיקים

₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14778 הדברת מזיקים הדברת נמלת האש 
₪ 60,000 Q3  הדברת עשביית קיץ וחורף בצידי דרכים, במדרכות, בשטחים ציבוריים  פתוחים ובמוסדות

 חינוך
 עיר עם הפנים לתושב 11346 הדברת צמחיה

₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14780 חיטוי קורונה חיטוי מוסדות ציבור וחינוך 
 YR עיר של עסקים 11338 קידום ורישוי עסקים הוצאת רישיון עסק לעסקים טעוני רישוי 

 YR עיר של עסקים 13451 שילוט עסקים ניהול תחום שילוט עסקים 
₪ 15,000 Q1 עיר של עסקים 12048 יםשילוט עסק רכישת ציוד תומך משימות 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14781 שילוט רחובות תחזוקת שוטפת של שילוט רחובות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14782 שילוט רחובות מכרז לבחירת ספק לשילוט רחובות ושילוט במרחב הציבורי 
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 אגף מנהל כללי דפנה קירו כהן עו"ד :מנהלת 

  ית העירייהמנכ"ל   
תאריך  תקציב

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR  עיר עם הפנים לתושב 11625 אסדרת חכ"ל אסדרת פעילות החברה הכלכלית והפיכתה לחברת ביצוע עירונית -חכ"ל 

 YR  ושבעיר עם הפנים לת 11627 אסדרת חכ"ל הרחבת שירות אחזקת כלל גני ילדים ובחינה של מוסדות נוספים -חכ"ל 

 YR .הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי התייעלות תוך  הסדרת נהלי רשות בתחום מכרזי רכש וניהול כוח אדם
 רשותיים

 עיר עם הפנים לתושב 11635

 YR הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי התייעלות תוך הכנסות לעירייה מקולות קוראים, קרנות, תמיכות שונות ומקורות עצמאיים תהגדל 
 רשותיים

 עיר עם הפנים לתושב 11637

 YR  שימוש במיקור חוץ, ש"נ, מקסום נכסי  -הובלת מהלכים לצמצום והתייעלות בהוצאות העירייה
 עירייה ועוד 

הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי התייעלות תוך 
 רשותיים

 עיר עם הפנים לתושב 11633

 YR עיר עם הפנים לתושב 14977 התייעלות מערך השפע שיפור הליכי מתן שירות וסנכרון בין אגפים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11636 התייעלות מערך השפע הרחבת מערך זרמי המחזור 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11640 חוקי עזר חוק עזר לפסולת עודפת-רשותית -סביבתית-רענון התשתית המשפטית לפעילות האכיפתית 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12341 חכ"ל ולטאי ויוזמות כלכליותקידום פרויקט הפוטו ו 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11638 טיפוח ההון האנושי הסדרת נהלים ובקרת משאבי אנוש 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11639 טיפוח ההון האנושי יצירת מודל רווחת עובד ומסגרות פעילות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12155 מבנה ארגוני רייהקידום תכנון מתחמי השירות של משרדי העי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11622 מבנה ארגוני  יישום מבנה ארגוני חדש באגף שפ"ע לתחזוקת העיר ומוסדותיה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11624 מבנה ארגוני  המשך יישום מתווה הפעלת צהרוני גני הילדים 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 14978 מעקב ובקרה בהלימה לתוכנית העבודה הרשותיתמעקב ביצוע אחר מכרזי הרשות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11630 מעקב ובקרה  הטמעת מסקנות תחזית צמיחה דמוגרפית ופרוגרמה למוסדות חינוך וציבור 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14979 מערך דוברות רשותי ביסוס והטמעת מערך הדוברות הרשותי 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14975 מערך קורונה רשותי ניהול מערך הקורונה הרשותי 

 YR  מתן מענה לצרכים עירוניים של משבר הקורונה למוסדות העירייה, מוסדות חינוך ושירות
 עירוני

 עיר עם הפנים לתושב 12340 ניהול משבר הקורונה

 YR בוטיקעיר  14976 ייםפרויקטים רשות ניהול פרויקטים רשותיים רב אגפיים 
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 YR עיר עם הפנים לתושב 12225 רכש אסדרת נהלי רכש מחסן ומכרזי מסגרת 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11628 שדרוג מערכות שירות המשך שדרוג אתר ומערכות דיגיטליות למתן שירות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12156 שירותשיפור ה הובלת תהליכים לשיפור השירות באגפי העירייה לרבות קיום פורום מוקד 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12343 שיפור השירות אסדרת מענה טלפוני וקבלת קהל 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12342 שקיפות הובלת מהלכים של שיתוף ציבור 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11629 שותיתתוכנית עבודה ר המשך יישום ובקרה על תוכנית עבודה מקושרת תקציב באגפי העירייה ושלוחותיה 
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 אגף מנהל כללי  
  קשרי חוץ סמדר אהרוני סגנית ומ"מ רה"ע מנהלת:

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 18,000 YR עיר בוטיק 12185 אירוח וכיבוד משלחות נכנסות אירוח משלחות מערים תאומות 

₪ 45,000 YR  עיר בוטיק 12184 חיזוק קשרים עם ערים תאומות ות לערים תאומותהוצאת משלח 

₪ 5,000 YR עיר בוטיק 12186 רכישת מתנות מתנות עבור משלחות יוצאות ונכנסות 

₪ 5,000 YR ,עיר בוטיק 12187 שונות עלות צילום, פרסומים, תרגומים 

 YR עיר בוטיק 14950 ורונהתוכנית עבודה במשבר הק התאמת תוכנית העבודה למשבר הקורונה 
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 אגף מנהל כללי  
  ראש מטה ראש העיר מנהלת: אפרת דמארי

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q4  עיר עם הפנים לתושב 10762 תוכנית עבודה  2022ליווי כתיבת תוכנית עבודה מקושרת תקציב 
₪ 20,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 10766 התחדשות עירונית וצמיחה דמוגרפית ה דמוגרפית ופרוגרמה עירונית בשגרות עבודת הרשותיישום המלצות תוכנית צמיח 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12175 לשכת ראש עיר ליווי פרויקטים אסטרטגיים 

 YR שבעיר עם הפנים לתו 12176 לשכת ראש עיר בקרה אחר מימוש מדיניות ראש עיר באגפי העיריה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10763 שיפור שירות לתושב מעקב ובקרה אחר זמני שירות וקבלת קהל 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10764 שיפור שירות לתושב ניהול ומעקב אחר מפגשים עם תושבים בשכונות 

 YR בעיר עם הפנים לתוש 10765 שיפור שירות לתושב ניהול ומעקב אחר מפגשי שיתוף ציבור 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 10768 שיפור שירות לתושב ויחידות השירות 106בקרה אחר טיפול בפניות ציבור במוקד 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10769 שיפור שירות לתושב טיפול בפניות ציבור הדורשות שיתוף של מספר יחידות ברשות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10771 שיפור שירות לתושב בורריכוז ובקרה אחר סיורי ראש עיר לטיפול בפניות צי 
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 אגף מנהל כללי  
  העירייה דוברת הילה קרופסקי עוזרימנהלת: 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 75,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14868 הסברה ליווי קמפיינים עירוניים והסברה 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11749 הסברה דוברות והסברה בדגש על משבר הקורונה ליווי 
₪ 20,000 YR עיר בוטיק 11743 הסברה דו"ח לתושב מפת העיר וחומרי הסברה שונים 
₪ 20,000 YR עיר של עסקים 14869 הסברה חומרי הסברה בשפה האנגלית 

₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14871 הסברת קורונה חומרי הסברה לתקופת הקורונה 
₪ 50,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12232 חיזוק קשר עם התושב ושיתוף הציבור פעילות עיריה לפי אוכלוסיות יעד, בדגש שיתופי ציבור, סקרים ועוד 
₪ 50,000 Q1 לתושבעיר עם הפנים  11750 ניתוח מגמות בתקשורת ובדיגיטל סקרים, ניטור ברשת ולקט עיתונות יומי 
₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11746 עבודות גרפיקה לפרסום גרפיקה לפרסומים שוטפים ורכישת מנוי למאגר תמונות 
₪ 100,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11939 פרסום פרסומים ומודעות שונים 
₪ 25,000 YR ים לתושבעיר עם הפנ 11748 צילום ותיעוד צילום וידאו לתיעוד וסירטוני תדמית 
₪ 30,000 YR עיר עם הפנים לתושב 14872 שיתופי פעולה לקידום העיר שיתופי פעולה לקידום העיר 
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 אגף מנהל כללי  
  מוקד  ריקי כהן: מנהלת

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עם הפנים לתושב עיר 12293 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד ישיבות מעקב שבועיות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10773 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד שליחת סמס בסיום טיפול ומשוב לתושב 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10774 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד צמצום שיחות ננטשות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 10775 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד ישיבות מעקב מנכ"לית וישיבות פורום מוקד 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12300 הכנת תיק מוקדן חדש חוברת הדרכה ונהלי המוקד 

 Q1 עיר עם הפנים לתושב 12290 הכשרה מקצועית הכשרת אובדנות 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12292 הכשרה מקצועית ישיבות ותיאום ציפיות מול המחלקות 
₪ 6,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12153 הכשרה מקצועית ות שירות למוקדניםביצוע הדרכ 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12303 הערכות מוקד לשעת חירום תרגול לשעת חירום 
₪ 1,700,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 10772 הפעלת מוקד 106הפעלת מוקד 
 YR עיר עם הפנים לתושב 12295 הפעלת מוקד חירום פיצול מוקדים בחירום וכמענה לתנאי הקורונה 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 12298 הרחבת ערוצי תקשורת למוקד , וואטצאפ ועוד106בחינה של הפעלת עמוד פייסבוק 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12302 למידת עמיתים ביקור במוקדים ללמידה ושיפור 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12296 מוקדמערכת ה הטמעת מערכת אפליקטיבית מוקד מול עובדי העירייה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12297 מערכת המוקד התנהלות בוואצאפ, מיילים ורשתות חברתיות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14948 מערכת המוקד בחינת מערכת חלופית לניהול מוקד 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 12307 סיורי שטח להכרות העיר ואגפי העיריה סיורים מקצועיים לצוות המוקד 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12301 עדכון נהלי המוקד עדכון והוספת נהלים 

 YR  עיר עם הפנים לתושב 12294 שיפור הרציפות התפקודית הטמעת מערכת שוע"ל 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14949 תוכנית עבודה במשבר קורונה התאמת פעילות המוקד למשבר הקורונה 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 12299 תרגול מתגברים למוקד גול לשעת חירוםתיר 
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 אגף מנהל כללי  
  מבקר   שלמה אליהומנהל: 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1  עיר עם הפנים לתושב 11662 ביצוע ביקורות 2021הגשת דו"ח הביקורת לסיכום 

 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11666 ביצוע ביקורות יקויים בממצאי המבקר והגשת המלצותדיון צוות לתיקון ל 
₪ 80,000 YR 2 עיר עם הפנים לתושב 11667 ביצוע ביקורות ביקורות ע"י מבקרי חוץ על פי שיקול דעת מבקר העיריה 
 YR ם לתושבעיר עם הפני 11670 טיפול בפניות חופש המידע בקרה שוטפת על ניהול הבקשות והמענה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11668 טיפול בתלונות הציבור טיפול בתלונות ציבור כממונה על תלונות הציבור 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11669 טיפול בתלונות הציבור 2021 -פרסום דו"ח מסכם תלונות ציבור 
₪ 5,000 YR  ר עם הפנים לתושבעי 11676 ריכוז נגישות פורם נגישות/ הדרכת נגישות עובדים 
 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11674 תשתיות פנים ארגוניות קיום מפגשים עם ועדת ביקורת 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11671 תשתיות פנים ארגוניות השתלמויות מקצועיות 
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 אגף מנהל כללי  
  ומחסן רכש  יאיר טביבמנהל: 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שימהשם מ תאור משימה

 YR עיר עם הפנים לתושב 14954 הובלת הליכי התייעלות הובלת הליכי התייעלות בתחום הרכש 
₪ 10,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11653 השתלמויות כנסים והשתלמויות 
₪ 15,000 YR ם לתושבעיר עם הפני 12127 רכישת ציוד-מחסן אירועים שידרוג ורענון ציוד של מחסן אירועים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 11651 נוהל רכש הכנת ועדת עבודות ופרסום פרוטוקול 

 YR עיר עם הפנים לתושב 11650 נוהל רכש יישום נוהל רכש החדש במערכת ההזמנות 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12131 נוהל רכש יעול הרכש באמצעות כלים מחשוביים 
₪ 60,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 12224 נוהל רכש ת בתחומי רכש וטוביןיציאה להסכמי מסגר 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11646 ניהול המחסנים קיום הדרכה לעובדים הרלוונטיים לעבודה עם נוהל ניהול מלאי במחסן 

 YR עיר עם הפנים לתושב 12223 ניהול המחסנים יהיהגדרת רמות מלאי ואינוונטר לציוד עיר 
₪ 200,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 11647 ניהול המחסנים יעוץ וביצוע ספירות מלאי שנתיות למוסדות החינוך 
₪ 50,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11644 ניהול המחסנים התאמת המחסן לאיחסון מלאי/ציוד, כולל מידוף המחסן ועבודות חשמל 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11645 יםניהול המחסנ כסאות ושולחנות לאבלים תושבי העיר 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14952 ניהול מערך הרכש העירוני ניהול מערך הרכש העירוני 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14953 ניהול מערך הרכש העירוני למשבר הקורונה ניהול מערך הרכש העירוני למשבר הקורונה 

 YR עיר עם הפנים לתושב 14951 ת עבודה במשבר הקורונהתוכני התאמת תוכנית העבודה למשבר הקורונה 
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 אגף מנהל כללי  
  הרשות לבטחון קהילתי  צברי-ורד מזרחימנהלת: 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 YR עיר עם הפנים לתושב 11837 חיזוק הפרט והחברה , עידוד מעורבות קהילתית רכזת קהילה 
₪ 20,000 YR עיר בוטיק 11308 חיזוק הפרט והחברה , עידוד מעורבות קהילתית הדרכה ציוד ושימור לאחזקת הסיירת  -סיירת הורים 
₪ 10,000 YR עיר בוטיק 11315 חיזוק הפרט והחברה עידוד מעורבות קהילתית כיבוד לסיירת הורים וימי עיון עירוניים 
₪ 30,000 YR  ברה ושימוש באמצעים שונים של שיווק ופרסום לצורך פעולות של הס -פרסום ושיווק

 העברת מסרים מניעתיים וחשיפה של תושבים לתכניות ומאמצים המתקיימים ביישוב. 
 עיר בוטיק 11309 כלים לביצוע והטמעה

₪ 30,000 YR  ביצוע תוכנית הכשרה עירונית לאנשי מקצוע, צוותי חינוך ומתנדבים  -סדנאות והדרכות
 פעילים.

 עיר בוטיק 11310 ים לביצוע והטמעהכל

₪ 60,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12177 מדריכי נוער מדריכי חדר כושר 
₪ 50,000 YR  מתן שירותים לתושב בתחום מניעה בנושא קרן החילוט מענה יעוצי להורים הסברה ומניעה 

 התמכרויות
 עיר עם הפנים לתושב 12435

 YR ושב בתחום מניעה  בנושא אלימות מתן שרותים לת מנהל תוכנית
 סמים ואלכוהול

 עיר עם הפנים לתושב 12010

 YR מתן שרותים לתושב בתחום מניעה בנושא אלימות,  מדריכי מוגנות
 סמים אלכוהול והתנהגות אנטי חברתית.

 עיר עם הפנים לתושב 11838

₪ 72,000 YR והדרכת צוות המדריכים,  אחראי על תחום חינוך בתוכנית לרבות ליווי -מנחה חינוכי
 פיתוח והובלת תוכניות בבתי הספר

מתן שרותים לתושב בתחום מניעה בנושא אלימות, 
 סמים אלכוהול והתנהגות אנטי חברתית.

 עיר עם הפנים לתושב 11307

₪ 150,000 YR שילוב יוצאי אתיופיה  תוכנית "דרך חדשה " לא  תוכניות תגבור לימודי ויעוץ תעסוקה
 תתפות העירייהנדרשת הש

 עיר בוטיק 12233

₪ 11,000 Q2  פרוייקט "עולים כיתה " הדרכת הורים והכנה רגשית ולימודית לעולים לכיתה א במטרה
לצמצמם פערים ולהקנות כלים למעבר מהגן לבית הספר. פעילות הנמשכת שלושה 

 יולי-חודשים אפריל

שילוב יוצאי אתיופיה  תוכנית "דרך חדשה " לא 
תתפות העירייה )ללא מצ'ינג(  עידוד נדרשת הש

 מעורבות קהילתית

 עיר בוטיק 11311

₪ 10,000 YR שילוב יוצאי אתיופיה  תוכנית "דרך חדשה " לא  קבוצת אבות ובנים על המגרש תוכנית דרך חדשה
נדרשת השתתפות העירייה )ללא מצ'ינג(  עידוד 

 מעורבות קהילתית

 עיר בוטיק 11312
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 לליאגף מנהל כ  
  קידום מעמד האישה  צברי-ורד מזרחימנהלת: 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 85,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 12457 אירועי יום האשה הרצאות וארוע מרכזי לכלל התושבות בעיר 
₪ 20,000 Q4 עיר עם הפנים לתושב 12458 המאבק באלימות כלפי נשים אירועי שבוע יום עיון לאנשי מקצוע ואירוע מרכזי לקהל הרחב 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12460 הרצאות הרצאות בתחומי  מניעת הטרדה מינית מגדר ושוויון 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12462 כיבוד כיבוד ליום עיון 
₪ 2,000 YR שבעיר עם הפנים לתו 12461 פרסום פרסום לפעילויות 
₪ 28,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12459 קורסים קורסים מקצועים והעצמה נשית 
₪ 37,500 YR עיר עם הפנים לתושב 13580 תוכנית לימודים לתואר ראשון מלגות 
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 אגף מנהל כללי  
  מחלקת נוער, צעירים וקהילה  כפיר פונימנהל: 

תאריך  תקציב
 יעד

 שימת עלמ מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q4 עיר בוטיק 11608 המרכז הקהילתי ביד אליעזר קורסים וסדנאות לנוער ולילדים -פעילות יד אליעזר 
₪ 12,000 Q4  אירועי שיא וקהילה לכל תושבי שכונת יד אליעזר במהלך חגים ומועדים בשיתוף קהילת יוצאי

 אתיופיה
 עיר בוטיק 11607 המרכז הקהילתי ביד אליעזר

₪ 7,000 YR עיר בוטיק 11605 המרכז הקהילתי ביד אליעזר מזון בסיסי שוטף במרכז הקהילתי לילדים ובני הנוער -מוצרי הזנה לפעילות הנוער 
₪ 3,000 YR עיר בוטיק 13534 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק השכרת רכבי ליסינג לפעילות התנועה 
₪ 28,000 YR עיר בוטיק 11598 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק ומיגיוס בני/בנות שירות לא 
 YR עיר צומחת 11604 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק הפעלת שלוחת בית העמק 
₪ 105,000 YR עיר בוטיק 11599 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק פעולות, סמינירים והכשרות -מועדונצ'יק 
₪ 75,000 YR עיר בוטיק 11600 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק תיחת שנה עבור כלל התנועהטיול פ 
₪ 138,000 YR  עיר בוטיק 11601 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק טיול חנוכה עבור השכבה הבוגרת 
₪ 130,000 YR  יר בוטיקע 11602 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק טיול פסח עבור כלל התנועה 
₪ 220,000 YR עיר בוטיק 11603 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק קיום מחנה קיץ עבור כלל התנועה 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13458 מנהל נוער הפעלת מועדון נוער שכונתי 
₪ 74,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11820 מנהל נוער פרסום ושיווק פעיליות נוער 
₪ 30,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11724 מנהל נוער איפיון והקמה תוכנת ניהול כספים 
₪ 13,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11612 מנהל נוער רכישת ציוד משרדי וציוד לפעילויות המחלקה ואירועי הנוער השונים בעיר 
₪ 15,000 YR  בעיר עם הפנים לתוש 11811 מנהל נוער הכשרות  ופיתוח צוות 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11611 מנהל נוער תשלום עלות קורסים במשרד החינוך -הכשרת רכזי נוער חדשים 

 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11610 מנהל נוער סיור ולמידת משותפת עם מחלקות נוער וצעירים בארץ -למידת עמיתים 
₪ 15,000 YR עיר עם הפנים לתושב 13457 מנהל נוער הלך תקופת החופשיםהפעלת מתחם "הזולה" ומגרש הכדורעף לבני הנוער במ 
 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11988 מנהל נוער כנס למידה משותף לצוותי החינוך הפורמליים והלא פורמליים בעיר -הדרך המשותפת 
₪ 7,000 Q2 עיר עם הפנים לתושב 11609 ל נוערמנה שער שוויון, שער להצלחה ועוד -טורניר ספורט בחורף לילדים ולנוער בשכונות העיר 
₪ 48,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11807 מרכז צעירים רכז פר"ח 
₪ 280,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11808 מרכז צעירים מלגות לסטודנטים עירוני 
₪ 25,000 YR עיר בוטיק 11570 מרכז צעירים שיווק ופרסום מרכז הצעירים בעיר 
₪ 50,000 YR עיר בוטיק 11564 מרכז צעירים מרכז צעירים פעילות 
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₪ 25,000 YR  פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער פרויקטים בתחום החברה והקהילה בעיר -פעילות קהילתית
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11573

₪ 13,000 Q4  בני נוער ולקדם את עצמאותם, יצירתיותם,  במטרה להגשים חלומות של  -פרויקט בקטנה
 ויוזמתם. 

פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11589

 Q3 פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער סיור ולמידת משותפת עם מועצות נוער אחרות  -למידת עמיתים
 נאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירותופ

 עיר בוטיק 11590

 YR פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער הכשרות ופעילויות לצוות פרלמנט הנוער
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11586

₪ 40,000 YR אירועי תרבות פרלמנט נוער -תחום מנהיגות נוער הפעלת פרלמנט הנוער ,
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11583

 Q2 פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער קיום ערב שירי לוחמים
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11594

 Q4  פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -מנהיגות נוער תחום קידום תחום שנת שירות ומכינות והעלאת המודעות לנושא
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11591

₪ 14,000 Q4  פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער בלתי פורמאלי במטרה לחזק את תוכנית ההכנה לצהל העירונית -הכנה לצהל
 ותופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שיר

 עיר בוטיק 11593

₪ 50,000 YR )פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער אירועי האביב )שבוע הנוער
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11585

₪ 280,000 Q3 פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער אירועי קיץ לנוער
 צה"ל ושנות שירותופנאי, הכנה ב"פ הכנה ל

 עיר בוטיק 11588

 Q3 פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער הפעלה שוטפת של מתחם הגיימינג לנוער בימי החופשות
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

11797  

₪ 10,000 YR פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער הרצאות מנהיגות
 הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות ופנאי,

 עיר בוטיק 11584

₪ 27,000 YR פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער הפעלת פרלמנט הילדים העירוני
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר צומחת 11986

₪ 95,000 Q3 רלמנט נוער, אירועי תרבות פ -תחום מנהיגות נוער כנס מתגייסים עירוני + חלוקת דואר
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11595

₪ 47,000 Q3 פרלמנט נוער, אירועי תרבות  -תחום מנהיגות נוער שי למלש"בים
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11596

 Q2 רלמנט נוער, אירועי תרבות פ -תחום מנהיגות נוער קיום פורימון בשיתוף התומר
 ופנאי, הכנה ב"פ הכנה לצה"ל ושנות שירות

 עיר בוטיק 11587

₪ 45,000 Q2 עיר ירוקה 11796 תחום קהילה, צמ"יד והעצמת כישורים אישיים הפעלת סיירת אביב לקידום ושמירה על איכות החיים והסביבה בעיר 
₪ 15,000 YR עיר בוטיק 11574 תחום קהילה, צמ"יד והעצמת כישורים אישיים לם ערב להקות צעירות, ספוקנוורד ועודהפעלת חדר להקות ואירועי מוזיקה ובכל 
₪ 140,000 YR .עיר בוטיק 11571 תחום קהילה, צמ"יד והעצמת כישורים אישיים קיום קורסי הכשרה ופעילויות התנדבות בתחומים שונים לבני הנוער 
 YR  עיר עם הפנים לתושב 11572 תחום קהילה, צמ"יד והעצמת כישורים אישיים מיוחדיםפעילות ילדים ונוער עם צרכים 
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₪ 15,000 YR  השתתפות והצטיידות באירועי העיר המרכזיים: עפיפוניאדה, טיול משפחות, פורימון, טקס
 רבין, צעדת נס ציונה, טקס יום השואה, יום הזיכרון

 עיר בוטיק 11579 תנועות וארגוני נוער

₪ 16,000 YR  שיווק ופרסום פעילות תנועות הנוער בעיר במטרה להגדיל את כמות המשתתפים בתנועות
 ואת החשיפה של הציבור אליהן

 עיר בוטיק 11581 תנועות וארגוני נוער

₪ 25,000 Q1  יומן לקראת פתיחת שנת  -אירוע הוקרת המדריכים והתנועות וחלוקת שי-אירוע פתיחת שנה
 פעילות התנועות

 עיר בוטיק 11578 ות וארגוני נוערתנוע

₪ 4,000 Q1  גיבוש רכזי תנועת הנוער צוות ההדרכה המוביל של תנועות הנוער בכדי להוביל ולקדם
 שיתופי פעולה בין הרכזים של התנועות השונות

 עיר בוטיק 11580 תנועות וארגוני נוער

₪ 600,000 YR עיר בוטיק 11582 ות וארגוני נוערתנוע תמיכות עירייה לפעילות תנועות הנוער בעיר 
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 אגף מנהל כללי  
  מחלקת רכב  ניסים גינוןמנהל: 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר בוטיק 12196 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה אסדרת מערך אחזקת רכבים 

 YR עיר בוטיק 12217 טף של מערך רכבי העיריהניהול שו מעקב ובקרה אחר רשיונות וביטוחים 

 YR עיר בוטיק 12195 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה צמצום מספר רכבים מושכרים 

 YR עיר בוטיק 12194 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה מכירת רכבים ישנים ורכישת חדשים 
 

 

 
  י עירייהתפעול כלל  ניסים גינוןמנהל:  

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 YR עיר בוטיק 13551 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית מענה אחזקתי ותחזוקתי שוטף בדרג א 

 Q2 עיר בוטיק 13552 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית הכנת תיק מבנה לכל אתר לתחזוקה מונעת 

 YR עיר בוטיק 13553 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית אחזקת העירייההובלת מהלכי התייעלות ב 

 YR עיר בוטיק 13554 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית ניהול הזמנות חומרי נקיון, כיבוד וחלב למבני העיריה 

 YR עיר בוטיק 13556 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית מענה אחזקתי לריהוט משרדי 
₪ 200,000 YR עיר בוטיק 12216 אחזקה ותחזוקה של מבני עירייה ללא אב בית ניהול מערך הניקיון של מבנה העיריה מול קבלן הנקיון ועובדות עירייה 
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 אגף מנהל כללי  
  ה לתרבות תורנית המחלק  : נדיר ג'מילמנהל

תאריך  תקציב
 יעד

 ת עלמשימ מספר שם משימה תאור משימה

₪ 18,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11037 אירועים תורניים שי לראש השנה לבתי כנסת 
₪ 2,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11017 אירועים תורניים חגיגת הולדת הבבא סאלי 
₪ 19,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11018 אירועים תורניים סעודת פורים למשפחות 
₪ 1,000 Q1 עיר עם הפנים לתושב 11019 אירועים תורניים לטו בשבט חלוקת סלסילות 
₪ 1,300 Q1 )עיר עם הפנים לתושב 11020 אירועים תורניים אירועי פורים בבתי הכנסת )וואלי, מליבו, משכן משה 
₪ 8,000 Q2  אירועי פסח הפנינג משפחות יציאה לירושלים לקברי אבות ופעילויות נוער מבוקר עד ערב

 שהלמשך כל החופ
 עיר עם הפנים לתושב 11021 אירועים תורניים

₪ 6,000 Q2  עיר עם הפנים לתושב 11022 אירועים תורניים נסיעה למירון + הפנינג ענק -לג בעומר 
₪ 3,000 Q2  עיר עם הפנים לתושב 11023 אירועים תורניים יום שכולו תורה מהבוקר ועד הערב -יום העצמאות 
₪ 1,200 Q3  עיר עם הפנים לתושב 11024 אירועים תורניים גאולת ישראל, ואור תורה שלום-רצאות בבוקר ובערב ה 2 -ט' באב 
₪ 8,000 Q4  עשרת ימי תשובה +סליחות  עם פייטנים ורבנים כולל עצרות התעוררות +שבת שירת

 הבקשות
 עיר עם הפנים לתושב 11025 אירועים תורניים

₪ 35,000 Q4 ,עיר עם הפנים לתושב 11026 אירועים תורניים לוגיסטיקה וזמרים הקפות שניות כולל הגברה 
₪ 4,000 Q4  אירוע מרכזי במתנס יד אליעזר, וסיוע לבתי כנסת  -מסיבות לילדים במתנסים  -חנוכה

 משכן משה, ואלי, ומאליבו -בחגיגות 
 עיר עם הפנים לתושב 11027 אירועים תורניים

₪ 500 Q4  עיר עם הפנים לתושב 11028 אירועים תורניים יות לנערים ולקשישים ברחבי העירסופגנ 200חלוקת  -חנוכה 
₪ 5,000 YR עיר עם הפנים לתושב 12331 אירועים תורניים אירועים מזדמנים 
₪ 9,000 Q3 עיר עם הפנים לתושב 12332 אירועים תורניים אירועי קיץ ובין הזמנים 
₪ 10,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11039 עלונים חודשיים כנסתהפקת עלונים חודשיים לבתי ה 
₪ 16,000 YR עיר עם הפנים לתושב 11038 פרסום פרסומים לארועים קבועים+מזדמנים 
₪ 10,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11030 שיעורי תורה והרצאות בשנה 25עד  -הרצאות ברחבי העיר במשך השנה 
₪ 5,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11031 שיעורי תורה והרצאות ל מוצש(ארועים )כ 50 -אבות ובנים 
₪ 3,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11029 שיעורי תורה והרצאות 5עד  -הרצאות גדולות לקהל גדול 
₪ 10,000 YR  עיר עם הפנים לתושב 11032 שיעורי תורה והרצאות ארועים )כל ראשון( 50מדרשייה לבנות כולל שיעורי נשים 
 YR עיר עם הפנים לתושב 14856 תוכנית עבודה בתקופת קורונה התאמת תוכנית עבודה לתקופת הקורונה 
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