
שירות לתושב
 אבני דרך מרכזיות - יעד רב שנתי

יעדי משנה
תוצאות צפויותאגף

טווח ארוךטווח בינוניטווח קצר

מתן שירות 
איכותי לתושב 

ובניית אמון 
במנגנון המועצה

קיום שקיפות בפעילות 
המועצה והחלטותיה

הגדרת מדדי שקיפות וחשיפת כל 
 מידע בר משמעות לתושבים

 שידור ישיבות המליאה
פרוטוקולים או הקלטות ישיבות באתר 

 המועצה בתוך 72 שעות
 הנגשת מידע מפורסם

הגדרת נאמני שקיפות במועצה

הנגשת תוכן מסמכים, שיקוף תכניות 
פיתוח ומדיניות הנדסית

מועצה ללא נייר. כל המסמכים שאינם 
מסמכי עבודה חשופים לקהל ישירות 

ממערכות המידע של המועצה

 הנדסהבניית תכנית מבני ציבור
חק"ר

 קביעת צרכים למבני ציבור:
מועצה, מתנ"ס, גיל הרך, תנועות נוער, 

מתקני ספורט, מוסדות חינוך

 תכניות מפורטות ל:
מועצה, מוסדות חינוך, מתנ"ס

הסטת מסלולים משפטיים 
מול תושבים למסלולי 

גישור ככל האפשר

 הנהלה
יועץ 

50% מהתיקים בבוררותמיפוי תיקים ודיון

"חידוש נדרים" - תאום 
ציפיות מחודש מועצה 

תושבים

הגדרת אמנת שירות בשיתוף הציבור הנהלה 
ותיקוף

דיווח פנים ארגוני על עמידה באמנת 
שירות

דיווח ציבורי שנתי על מידת עמידה 
באמנת שירות

100% על פי מדדי העקרונותמילוי 50% ממדדי שיתוף הציבורקביעת עקרונות שיתוף ציבור ומדדיםהנהלהשיתוף ציבור רציף

חזות הישוב 
לרמה של בית 

פרטי ומרחב 
ציבורי נקי 

ומתוחזק

הגדרת מדדי שירות ברי 
מדידה בנושאי שירות, 
נראות הישוב, תברואה 

ואיכות הסביבה

 שפ"מ
 הנהלה
 גזברות

 חינוך
הנדסה

 הגדרת סקרים ברמה חציונית
 אישור מערך מדדים
 קביעת בסיס יציאה

 ציון מינמלי למדד = 70%
ציון מינימלי משולב = 75%

קיום סקרים ודיווח שוטף על בסיס דו 
 שנתי

 ציון מינמלי למדד = 80%
ציון מינימלי משולב = 85%

 סקר תושבים רציף
 מנגנון תגמול נוסף מבוסס משובים

 ציון מינימלי למדד = 85%
ציון מינימלי משולב = 88%

 חינוך יישובי לקיימות, 
ניקיון ונראות

 הנהלה
 חק"ר

שפ"מ

הכנסת ערכי ניקיון ונראות לתכנית 
 חינוך יישובית

הכנת תכנית דוברות מתאימה

 הפעלת תכנית חינוך יישובית
 תחרות בית ספרית וגנים בנושא

תחרות תנועות נוער בנושא

קיימות ניקיון ונראות מוטמעים 
בתלמידים והתושבים כדרך חיים

העברת נראות צירי תנועה 
ראשיים לשליטת המועצה

מו"מ מול נת"י לחלוקת אחריות שפ"מ
 ומשאבים

השתלטות מבוקרת על כיכרות

חזות כיכרות הישוב בתכנית הגינון של 
 המועצה

 השגת מימון נת"י לגינון כיכרות
תחרות עיצוב כיכרות

נראות כבישי נת"י ככל השטח הציבורי 
ביישובים

 השבת המרחב 
הציבורי לציבור

 שפ"מ 
הנדסה

 חיסול גדרות פולשים
 הרחקת פחים פרטיים

 אכיפה מוגברת
 קמפיין תקשורתי 

פרסום מסמך הנחיות הנדסיות 
הנוגעות למרחב הציבורי

 מדרכות חופשיות
 אין פלישות למרחב הציבורי

פיקוח בשילוב מצלמות על מרחבים 
ציבוריים

מרחב ציבורי חופשי מהפרעות פרטיות 
ומנוטר על בסיס קבוע

ניסוח תכנית גנים ציבוריים 
מותאמת צרכים ואמצעים 

הכוללת תחזוק שיקום 
ופיתוח

הצגת תכנית יישור קו מבוססת מיפוי קביעת גנים נטושים לשיקוםשפ"מ
וסטטיסטיקה

עבודה על פי תכנית פיתוח נוי יישובית

חוסן יישובי
 אבני דרך מרכזיות - יעד רב שנתי

יעדי משנה
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מועצה בעלת 
חוסן כלכלי

 35% ארנונה עיסקית 
מהכנסות המועצה 

העצמיות

הכנסת א.ת.כרמל כתנאי בהתחדשות גזברות
 עירונית

השלמת קו ביוב לא.ת.ח.כרמל

הוספת 3,000 מטר בשטחים מניבי 
 ארנונה שאינה מגורים

הגעה ל25% ארנונה עסקית מנפח 
ההכנסות מארנונה שאיננה מגורים

הגעה ל 35% ארנונה עיסקית מנפח 
הכנסות הארנונה שאיננה ממגורים

מגבלת גרעון שוטף עליונה 
 של 8%

במגבלת עומס מילוות של 
40%

השבחה כלכלית לתכניות פיתוח גזברות
קיימות - א.ת.כרמל שכונת הדרים 

 והיקב
ניסוי נספח כלכלי מחייב לכל פרויקט 

 פיתוח
התייעלות משק המים ב 3%

איסוף שארית אבני דרך שנותרו מתכנית 
 ההתיעלות

 איזון תקציב שוטף
נספח כלכלי מאושר לכל תכנית פיתוח

 תקציב ריאלי עודף
 משק מים בפחת מכסימלי של 3% 

קרן השקעות מלאה לביצוע תכנית 
הפיתוח המאושרת

בניית תכנית עדוד עסקים ויזמות  הנהלהחיזוק כלכלה מקומית
מקומיים

 העדפת צריכה מקומית
קידום "עירוב שימושים"

תמהיל עסקים מקומיים מאוזן

33% מההכנסות 
מוניציפליות מאיזור תעשיה 

משותף עם אור עקיבא 
וג'יסר א זרקא

קבלת פסיקת ועדה גאוגרפית או גזברות
 לחילופין 

הפעלת בוררות

 תיקון תכנית הבינוי על השטח
בינוי השטח על פי שיקולים משותפים

גביית ארנונה על פי הסכם חלוקת 
הכנסות

מיצוי פוטנציאל איזור 
תעסוקה כרמל

 הנהלה
 גזברות
הנדסה

קשירת 40 דונם לפחות לפרויקט 
 התחדשות עירונית

 השלמת קו ביוב לאיזור
ייזום תכנית השבחת תב"ע במתחם

 הפקדת תכנית תב"ע משביחה במתחם
השגת התחייבות נת"י להסטת כביש 

652 
חתימת הסכם קרקע משלימה בין רמ"י 

ליזם

 אישור תב"ע משביחה
אכלוס 50% מהמתחם

קיום בניה מרוסנת על פי 
מדדים כלכליים וחברתיים

 גזברות
הנדסה

הכנסת מדדים כלכליים במסמך יישום 
בתכנית המתאר

בניה על פי תכנית מתאר ומסמך יישום אישור תכנית המתאר

חיזוק קשרי ממשל וגיוס 
תמיכה ומשאבים חיצוניים

תכנית אסטרטגית על פי המערך הנהלה
 הפוליטי החדש וצרכי המועצה

איוש משרת מתכלל קולות קוראים

קיום פגישות עבודה סדירות עם 
פונקציות ממשל מרכזיות

מנגנון המועצה 
נחשק לעבודה

תכנית קריירה אישית לכל עובדתכנית "איוורור"ראיונות אישיים עם עובדים אחת לשנהבניית אופק אישי לכל עובד

עדכון תנאי סף בנושאי טכנולוגיה, הנהלהשידרוג משאבי כח אדם
ומבדקים

תגמול עודף דיפרנציאלי מבוסס עבודה עם מנגנון הערכה
הערכה אישית

גיבוש צוות מסופק מוטה 
שירות

 סדנאת שירות לעובדי קו ראשוןהכנת תכנית שיפור שירותהנהלה
 סדנאת שירות לעובדי קו שני

הכנסת ציון מתן שירות להערכות 
תקופתיות של העובדים

אמצעי עבודה 
מעודכנים 

וחדשניים לרשות

 מכרז העברת תשתיות עיקריות לענןהנהלהשדרוג תשתיות מיחשוב
 מימוש העברת שירותי mail לענן

מכרז שירותי מחשב - תוכנה

 תכנית העברת כל השרתים לענן
 שירותי אחסון לעמותות השימור וארכיון

שדרוג שרידות תשתיות מיחשוב

תשתיות מיחשוב ותוכנה משופרים 
תומכי מגמות עולמיות

הקמת צוות חדשנות 
וטכנולוגיה

 הקמת צוות חשיבה מתנדבהנהלה
 הגדרת תפקיד ונהלים מושפעים

 בניית תכנית מימוש
 שידרוג אפליקציה יישובית

שכבות GIS לניהול

 ביצוע פיילוט חדשנות ראשון
GIS הכל מקושר

הפעלת תכנית חדשנות המתוקפת 
אחת לשנה

אסטרטגיה, 
קיימות ויזמות 

כציר מרכזי 
לפעילות 
המועצה

הקמת חברה כלכלית 
למינוף כלכלי

 בחירת מנכ"ל הקמת חברה כלכליתהנהלה
 בניית דירקטוריון

אישור תכנית עבודה המגדילה את 
הכנסות המועצה ב 10%

 כל היזמות דרך החברה הכלכלית
הגדלת הכנסות המועצה והתייעלות 

כלכלית ב 20%

ניסוח תכנית תיירות 
יישובית

 איפיון חזון תיירותי הנהלה
 איתור יזם לשיקום בית בצלאל

ניסוח רשימת שיתופי פעולה איזוריים 
 בנושא תיירות דרך אשכול מישור החוף

 ייזום תכנית תיירות כמו:
 שביל אפניים ג.עדה בנימינה

 מחצבת בנימינה
 קרית הזמר העברי ע"ש אהוד מנור

שיקום מוזיאון יודאיקה ג. עדה

שילוש מחזור העסקים מתיירות ביישוב

התייעלות ירוקה מתמדת 
בתחומי אנרגיה תחבורה 

אשפה וסביבה

 הנהלה
 הנדסה
שפ"מ

 הפסקת שימוש בחד"פ,
 תכנית התייעלות אנרגטית למועצה

 ניסוח תכנית אסטרטגית להתייעלות
פיילוט עמדות טעינה באיזור הרכבת

 סיום מכרז פאנלים סולאריים
 פיילוט עמדות טעינה

ייעול טכנולוגי של הסעות תלמידים

פאנלים סולאריים בכל מוסדות הציבור 
 המתאימים

בנייה ציבורית ופרטית על פי תקן ירוק 
 בלבד

מימוש תכנית אסטרטגית לקיימות

ניסוח תכנית אסטרטגית 
רשותית 

הקמת צוות אסטרטגי יישובי והגדרת הנהלה
משימות

תיקוף תכנית אסטרטגית בנושאי חברה, 
חינוך, פיתוח, כלכלה

מתן ציון עמידה בתכנית אסטרטגית

הפעלת אשכול "מישור 
החוף"

 גיוס צוות מנהל - מנכ"ל, גזבר, יועמ"שהקמת אשכול על מוסדותיוהנהלה
 אישור תכנית עבודה שנתית לאשכול

 בניית אסטרטגיה חמש שנתית
חסכון של 15% במכרזי תפעול

פיתוח והנדסה
 אבני דרך מרכזיות - יעד רב שנתי

יעדי משנה
תוצאות צפויותאגף
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חיזוק האמון 
במערכת 

הסטטוטורית

אישור תכנית מתאר 
כוללנית לישובים

 צירוף המועצה כיזמית לתכניתהנדסה
דיון הפקדה

 אישור תכנית מתאר
ניסוח מסמכי מדיניות משלימים לתכנית 

המתאר

קידום הישוב רק על פי תכנית המתאר 
ומסמכי המדיניות

תיעוד מלא של מידע 
הנדסי לשימוש פנימי

ביטול ארכיון תכניות ומעבר לארכיון בניית שכבות הנדסה וניהול ב GISהרחבת רשיון GIS במועצההנדסה
דיגיטלי מלא

חשיפת מכסימום מידע 
תכנוני וסטטוטורי לקהל

 העלאת תב"עות של המועצה לאתרהנדסה
לינק באתר המועצה לתב"עות במוסדות 

 התכנון
הכנת טיוטה להנחיות מרחביות 

כל המידע ההנדסי הסטוטורי חשוף 
לקהל דרך אתר המועצה

בניית תכנית פיתוח רחובות 
ברחבי המושבות - ביוב, 

סלילה, ניקוז וכו'

תכנית פיתוח כלל יישובית  דו שלבית הנדסה
הכוללת תעדוף

השלמת ביצוע שלב א תכנית פיתוח ביצוע 25% משלב א
כלל יישובית

 מימוש 70% מהתוכניתתכנית הנגשה כוללת ליישובהנדסההנגשת כל מוסדות הציבור
הנגשת מבנה מועצה בנימינה וגבעת 

עדה

הנגשה מלאה לציבור

שיפור תרבות השירות 
בוועדה המרחבית

 קביעת מדדים לשנת 2020הנדסה
התניית אישור התקציב בתכנית 

 התייעלות שירותית
סקר שביעות רצון מחייב

 תכנית מעקב לשירות
 אישור תקן שירות

 ביצוע סקרי שביעות רצון
קביעת סנקציות על כשלי שירות

שביעות רצון 80% בקרב מקבלי 
השירות מהוועדה

הגברת נציגות המועצה 
בוועדות סטטוטוריות

אישור ראש המועצה על ידי שר הפנים הנדסה
כחבר הועדה המחוזית

הוספת נציג שני בוועדה המקומית

סגירת 
פערי פיתוח 

היסטוריים

הנחת קו ביוב ומים א.ת.ח. 
כרמל

 מסירת שלב אהנדסה
מכרז שלב ב

חיבור שוני ופעילויות המחצבה לקו השלמת ביצוע שלב ב
הביוב

סלילת רחוב האלה ורחוב 
הראשונים

מסירה לתושביםתיקון תכנון ומכרז ביצועהנדסה

 גבית אגרותהנדסהסלילת רחוב עץ התאנה
השלמת תכנון

מסירה לתושבים

בניית מתחם נילי על פי 
עקרונות המוצה

 היתרי בניה ראשוניםהנדסה
תכנון תשתיות ויציאה למכרז ביצוע

 מסירת תשתיות
אכלוס 20%

אכלוס 85%

מימוש התחדשות עירונית 
בשכונת "גבעת חן"

 אישור תכנית בוועדה המחוזיתהנדסה
סגירת עסקת רמ"י יזם על קרקעות 

השלמה

 תחילת מתן היתרי בניה
 יציאה למכרז תשתיות

50% אכלוס

מימוש התחדשות עירונית 
בשכונת "יוספטל"

תכנון התחדשות עירונית על פי מודל הנדסה
גבעת חן

50% אכלוסמכרז יזמים

איכלוס מלאהשלמת תשתית מועצההנדסהמסירת שכונת "הפרחים"

 היתרי בניהמכרז תשתיותהנדסההקמת שכונת "הדרים"
 שדרוג תב"ע

תחילת ביצוע שלב א תשתשיות

אכלוס 85%

בניית שכונת "מזרח 
בנימינה"

אישורים לביצוע שלב אתכנון תואם תכנית מתארגיבוש קבוצת ייזוםהנדסה

בניית שכונת "מערב גבעת 
עדה"

ייזום תכנית בידי המועצה ויזמים הנדסה
פרטיים

איכלוס מלאאישור תכנית

עדוד תחבורה 
מוטית תח"צ 

וטכנולוגיה 
חדשנית

הקמת מסוף תחבורה 
ציבורי "רכבת בנימינה"

 אישור תכנוןהנדסה
 הקצאת קרקע

היתרי בניה

מסירה

הקמת תחנות הטענה 
חשמליות

אישור תכנית העדפה לתחבורה הנדסה
אקולוגית

מימוש תכנית העדפה לתחבורה התקנת תחנות טעינה בסביבת הרכבת
אקולוגית

סנכרון כלל אמצעי 
התחבורה האזוריים 
לשירות תח"צ אחד

תחבורה איזורית מתוזמרת על פי צרכי השלמת תכנון פניות שמאלה בבורג'סנכון קווי התח"צ הקיימים לזמני רכבתהנדסה
התושבים

הקמת שביל אפניים גבעת 
עדה - בנימינה

 השלמת גיוס כספיהנדסה
מכרז ביצוע

חיבור לרשת התיירות הספורטיבית השלמת ביצוע
האיזורית

חינוך וקהילה
 אבני דרך מרכזיות - יעד רב שנתי

יעדי משנה
תוצאות צפויותאגף

טווח ארוךטווח בינוניטווח קצר

הפעלת תכנית 
חינוך יישובית 

מובילה ופורצת 
דרך

הגדרת עקרונות חינוך 
יישובי מרכזיים - פורמלי 
ובלתי פורמלי, נורמטיבי 

ומיוחד

 הגדרת ערכי חינוך יישובי מרכזייםחק"ר
תיקוף ערכים מול הציבור

בניית תכנית מימוש בית סמנהלת 
 לשכהת

תחילת שנת תשפ"א על פי התכנית 
החדשה

השלמת מימוש התכנית

ניסוח תכנית חינוך בלתי 
פורמלי

חק"ר
אישור תכנית בינוי מוסדות חינוך 

 תואמת פדגוגיה מוניציפלית
תכנית העמקת מעורבות תנועות הנוער 

בקהילה

הגדרה מחדש של הנרך "מחויבות 
 לקהילה" בערכי התנועות

 חממה להנבטת יזמויות חברתיות
השגת אישור סטטוטורי לחוות חקלאית 
משולבת הכוללת מרכז תעסוקה לבעלי 

צרכים מיוחדים, חווה חינוכית, מרכז 
שמירה חקלאית ויישובית, שוק איכרים

חנוכת חווה חקלאית משולבת

 הנהלההגדלת המגוון החינוכי
חק"ר

 ניסוח חוקת הרשת האשכוליתישיבת התנעה אשכול "מישור החוף"
אישור הקמת רשת החינוך

הקמת רשת חינוך אשכולית 
המאפשרת ניוד תלמידים בין זרמי 

חינוך באשכול

סביבות לימוד 
ראויות

בינוי מחדש בית ספר 
הנדיב

 חק"ר
הנדסה

פרוגרמה יישובית מדוברת על 
ידי משרד החינוך וקבלת הרשאה 

 תקציבית
החלפת גג האסבסט מעל לאולם 

 ההתעמלות
שילוב החלפת גגות האסבסט הנותרים 

בתכנית ההריסה

בינוי, פינוי, בינוי
חנוכת בית ספר הנדיב החדש

בינוי מחדש קריית חינוך על 
יסודית

 חק"ר
הדסה

 השגת הרשאת משרד החינוך
עדכון פרוגרמה לפדגוגיה מוניציפלית

מוסד אקדמי בסמוך לקריית החינךבינוי מחדש בהיקף 20 כיתות אם

 חק"רבינוי בתי תנועות הנוער
הנדסה

שיקום מתקני תנועות הנוער בהשקעה 
שנתית מתגלגלת

תכנית בינוי מתקני תנועות הנוער 
עתידיים

 חנוכת בתי תנועות הנוער
תנועות נוער כמנוע פעילות קהילתית

אספקת רמת בסיס 
ראויה של סביבות לימוד 

במוסדות חינוך

 חק"ר
 שפ"מ

הנדסה

תכנית תיקצוב מדוברתהגדרת בסיס נדרש לסביבת לימוד

קהילה חסונה 
ומאוחדת

שייכות ואחדות יישובית 
חזקה

 חק"ר
הנהלה

הגדרת תכנית להגברת אחדות 
 קהילתית

 הגדרת מדד אחדות
 הרחבת קרן המלגות - מענה לכל דורש

עידוד יזמות רווחה קהילתית לא 
 פורמלית

 התנדבות בטחון וחירום - 100
 התנדבות מקצועית - 50
 התנדבות חברתית - 50

הקמת צוות היגוי חגיגות ה 100 
 בנימינה

 עליה ב 25% במדד אחדות
 הקמת מרלו"ג רווחה

 שיפור יחס מלגות/מבקשים 
 התנדבות בטחון וחירום - 200

 התנדבות מקצועית - 75
 התנדבות חברתית - 100

 אישור תכנית אירועי 100 בנימינה
 תכנית לשביל הבנים

 תכנית גן נבחרי הציבור

 נסיעה לפולין במימון ציבורי קהילתי
 מלגה לכל סטודנט יוצא הישוב

קרן מלגות בנושאי מצויינות - ספורט, 
 אומנות, רוח

 הגעה ל 80% במדד אחדות
חגיגת שנת ה 100 בנימינה משולבת 

 חינוך, קהילה ופנאי
חגיגת אירועי 120 לגבעת עדה

מיגור נגע סמים, אלכוהול 
ואלימות

 הקמת מנהלת חק"ר 
 אישור תכנית עבודה

 פיזור מצלמות ביישובים
קביעת מדדי בקרה

ירידה קבועה במדדי בקרה הקמת מוקד תפעול

צעירים כמנוע הצמיחה של 
הקהילה והישוב

 הנהלה
 חק"ר

הנדסה

 הקמת צוות עבודה "צעירים"
שילוב דרישות דיור מתאימות לצעירים 

 בגבעת חן
ניסוח תכנית צעירים למושבה

אישור תכנית עידוד צעירים ותקצוב רב 
 שנתי

 אישור תכנית גבעת חן
הגשה לאישור תכנית בינוי היקב

הצערת המושבות בתושבים חוזרים

 חק"רספורט כדרך חיים
הנדסה

תכנית שדרוג מתקני ספורט ציבוריים 
 קיימים

פתיחת מועדון אפניים "אתגרים" 
 בשיתוף המתנ"ס

סיום תכנית שבילי אפניים והולכי רגל 
במושבות

 אישור תכנית ספורט יישובית
 בחירת מודל הפעלה בריכת גבעת עדה

ניסוח תחרות ספורט עממי

 מרכז ספורט קהילתי
קהילה ספורטיבית על פי מדד איכות 

 חיים
שיקום מגרש כדורגל גבעת עדה

 יעדי המועצה הוגדרו במהלך שנת 2019 על ידי הנהלת המועצה והמטה המקצועי שלה, כאשר חזון המושבות לנגד עיניהם. 
על בסיסם נוסחו יעדי משנה לביצוע עד לשנת 2023 ומהם נגזרו תכניות העבודה של המועצה במסגרת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח. 

טבלת היעדים כוללת את יעדי העל, יעדי המשנה )אבני דרך בתהליך המימוש( ואת התוצאות הנדרשות על פי שלושה בסיסי זמן:
טווח קצר – חציון ראשון 2020

טווח בינוני – עד סוף שנת תקציב 2020
טווח ארוך – עד סוף 2023

כל היעדים קובצו לארבעה פרקים עיקריים: שירות לתושב, חינוך וקהילה, חוסן יישובי, ופיתוח והנדסה.
על פי תכנית המועצה יבוצע מעקב רבעוני על עמידה ביעדים המוגדרים ואחת לשנה, לקראת הכנת תקציב ותכניות עבודה לשנה שלאחר מכן, 

יתוקפו מחדש.

בברכה,
איתי ויסברג – ראש המועצה

יעדי המועצה 2020-2023


