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  2022כנית עבודה  ת

                  

 שלמה אפרתי        מנכ"ל    מחלקה: 

                  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים   

 
 

תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

תי
שו

קוד ר
מי

 

מרחב  
 ציבורי

לעבודה  כתיבת נהלי עבודה 
מנכ"ל   גבוהה פברואר  מסמך עבודה של עבודת השפע קיום פגישות של אורנה עם רוית ודושי  שוטפת של המוקד 

 המועצה 
דושי,  
 אורנה  

מסמך הגדרות תפקידים לכל עובד  הגדרת תפקידים ברורה בין מירי ורוית   
מנכ"ל   גבוהה מרץ  בשפ"ע

 המועצה 
דושי,  
 אורנה  

עבודה בהתאם למסמך הליך   תהליך עבודה מוקד כתיבת מסמך   
מנכ"ל   גבוהה אפריל  עבודה של המוקד 

 המועצה 

דושי,  
רוית,  
 מירי  

המוקד יפעל בהתאם לנהלי  
מנכ"ל   עליונה  שוטף  ישיבות בשנה  30קיום  קיום ישיבות מוקד אחת לשבוע העבודה שנקבעו 

 המועצה 

רוית,  
דושי,  
 מירי 

ותיבחן  עבודת המוקד תימדד  
 על בסיס נתונים 

הנפקת דוח קריאות שבועי, חודשי ורבעוני עם נתונים: קריאות  
פתוחות, קריאות ללא שביעות רצון, קריאות לפי פילוח גיאוגרפי,  

 זמני ביצוע 

יצירת דש בורד מנהל עם כלל נתוני  
מנכ"ל   עליונה  פברואר  המוקד 

 רוית   המועצה 

הפניות למוקד יטופלו בהתאם  
  -לזמנים והמועדים שיוגדרו ב

SLA מהפניות יוחרגו    5%, עד
מזמנים אילו, ובמקרי חריגה  
מנכ"ל המועצה יעודכן על כל  

 פניה ופניה שתחרוג 

מנכ"ל   גבוהה אפריל  לתושבים  SLAפרסום  ישיבות עם אורנה, דושי ורוית 
 המועצה 

רוית,  
דושי,  
 אורנה 

הפניות הנפתחות ביחס  מספר 
למספר הפניות הנסגרות בכל  

ברמה   85% -שבוע לא יפחת מ
שבועית, וברמה חודשית לא  

 90% -פחות מ

מנכ"ל   עליונה  שוטף  סגירת שבוע ללא קריאות פתוחות  מיפוי כלל הקריאות ואופן הטיפול בהן 
 המועצה 

רוית,  
 דושי 

צמצום המקרים בהם תושב  
מטיפול המוקד  אינו שבע רצון 

 30% -בפניה ב

יצירת קשר של מנהלת המוקד עם כל תושב שציין שאינו שבע  
 רצון מהטיפול של המוקד בפנייתו, לצורך בירור לתחקור הפניה 

דווח מנהלת המוקד על מקרי אי  
מנכ"ל   עליונה  שוטף  שביעות רצון 

 רוית   המועצה 
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 קהילה 

מאושרים    אירועים ישוביים
בזמן, קבלת אישורי משטרה,  

מתן רישוי עסקים, וקיום  
יום    -האירועים ללא תקלות

 העצמאות, אירוע הופעות קיץ 

 קיום ישיבות רבות משתתפים שבועיים לפני אירוע גדול 
סיכום ישיבה מופץ לכלל  

המשתתפים וגורמים הרלוונטים  
 לאירוע 

מנכ"ל   גבוהה שוטף 
 המועצה 

עמוס,  
 עידית 

מנכ"ל   גבוהה שוטף  הפצת תכנית עבודה לכלל הגורמים וידוא תכנית עבודה מלאה לכל אירוע
 המועצה 

עמוס,  
 עידית 

עמידה מלאה בתכנית העבודה   וידוא ביצוע תכניות העבודה לאירוע  
מנכ"ל   גבוהה שוטף  שנקבעה 

 המועצה 
עמוס,  
 עידית 

 חינוך

 1.9.21פתיחת שנת לימודים ב
ללא ריג'קטים ועם כלל  

האישורים הנדרשים לכלל  
 מוסדות החינוך )גנים, בי"ס( 

הוצאת הזמנות עבודה ליועצי בטיחות, חשמל, כבא,  
 קונסטרוקציה, אגרונום ועוד 

הזמנות עבודה חתומות ליועצים  
מנכ"ל   עליונה  מאי  1.5עד 

 דושי, ירין  המועצה 

אקסל עם כלל הריג'קטים   הריג'קטים, בניית תכנית עבודה קבלת 
מנכ"ל   עליונה  יוני  1.6והמשימות עד לתאריך 

 דושי, ירין  המועצה 

הזמנות עבודה חתומות לביצוע   הוצאת הזמנות עבודה לביצוע הריג'קטים 
מנכ"ל   עליונה  יולי  1.7עבודות עד 

 המועצה 
דושי,  

 ירין, יוסי 

מריג'קטים   100%ביצוע של  הריג'קטים ופתיחת שנת הלימודיםביצוע 
מנכ"ל   עליונה  אוגוסט  15.8בטיחות עד 

 דושי, ירין  המועצה 

 

 
 

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 
תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

מליאות  
המועצה  
יכונסו  
 לפי חוק 

לקיום  עמידה בדרישות החוק 
ישיבות מועצה    10כינוס לפחות  ישיבות מועצה בשנה  10כינוס לפחות  ישיבות מועצה מן המניין 

מנכ"ל   רגילה חודשי  בשנה
 יפית, ניר  המועצה 

 קורונה 

קטיעת שרשראות הדבקה של  
מאומתים ידועים   -מאומתים 

לא ידבקו תושבים נוספים,  
ותושבים שיתכן ונדבקו ישהו  

 בבידוד כנדרש 

בכל יום יוצאו נתוני הקורונה   וידוא שכל יום מוציאים נתוני קורונה )כולל מוצ"ש(
מנכ"ל   רגילה שבועי  ויעוברו לגורמים הרלוונטים 

 המועצה 

שגית, 
נריה,  
 רוית 

 12 -כל מאומת חדש יתוחקר תוך ל וידוא תחקורי קורונה 
מנכ"ל   רגילה שבועי  שעות

 נריה  המועצה 

 וידוא כתיבת פוסטים פעמיים בשבוע או בעת שיש התפרצויות 

פרסום נתוני קורונה ותחקירי  
מאומתים בתקופה בה ישנה  

שעות   12 -תחלואה, לא יאוחר מ
 מקבלת הנתונים

מנכ"ל   רגילה שבועי 
 המועצה 

שגית, 
נריה,  
מתן,  
גלעד, 
 נעמה 

ניהול 
מנהלי  
 המועצה 

  90% -עמידת מנהלי המועצה ב
במשימות בעדיפות עליונה,  

במשימות בעדיפות   80%

קיום ישיבות מעקב אחר ביצוע תכניות העבודה של המנהלים  
 עם נריה, קרן ודושי  פעם בשבוע 

כל מנהלי המועצה יעדכנו בכל  
חודש את עמידתם בתכניות  

 העבודה 
כ"ל  מנ עליונה  שבועי 

 המועצה 
נריה, קרן  

 ודושי 
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במשימות    70%גבוהה, 
 בעדיפות רגילה 

קיום ישיבות מעקב אחר ביצוע תכניות העבודה של המנהלים  
 עם יוסי, אלישבע, ישי, עמוס, שגית, דורית  פעם בחודש 

כל מנהלי המועצה יעדכנו בכל  
חודש את עמידתם בתכניות  

 העבודה 
מנכ"ל   עליונה  חודשי 

 המועצה 
מנהלי  
 מחלקות 

עבודת מנהלי המועצה ורכזי  
המתנס תהיה מתואמת  

 ומתוכנת 

ישיבה חודשית של כלל מנהלי מועצה ורכזי מתנ"ס )כל יום שני  
 שותפים למשימה עמוס ויפית  -ראשון של כל חודש( 

ישיבת מנהלים בשנה, לא יותר   12
מנהלים נעדרים בכל ישיבה.   3 -מ

הצגת תכנית   - תכנים לישיבות
עבודה לחודש הקרוב,  

העשרה/פיתוח מנהלים, עדכונים  
 חשובים

מנכ"ל   גבוהה חודשי 
 המועצה 

עמוס,  
 יפית 

עבודת מנהלי המחלוקת  
 במועצה תהיה מתואמת  

קיום ישיבות מנהלים אחת לשבועים של צוות מנהלי מחלקות  
יוסי, אלישבע, ישי, דורית, עמוס, חני, אריק, נריה,   -המועצה 

 קרן, שגית, יפית )ביום השלישי השלישי לכל חודש(

ישיבות בשנה, לא יותר   20
משלושה מנהלים חסרים בכל  

עדכונים,  -לישיבות  ישיבה. תכנים
 דיונים בסגיות רוחביות 

מנכ"ל   גבוהה דו שבועי 
 המועצה 

מנהלי  
 המועצה 

ניהול 
ע  שפ"

 עליון

לכל עובד במחלקת השפע תהיה  
הגדרת תפקיד ואחריות ברורה,  

 והעובד יכיר אותה 
עובדי המחלקה יעבדו בהתאם   הגדרות תפקידים ברורות במחלקת השפע 

מנכ"ל   רגילה פברואר  לנהלי עבודה כתובים
 המועצה 

דושי,  
אורנה,  

 מירי 

איוש כלל התקנים במחלקת  
מנכ"ל   רגילה ינואר  החלפת מיכי פחימה במנהל תפעול  סיום איוש כלל משרות השפע בהתאם למבנה הארגוני  השפע

 דושי, קרן  המועצה 

  למחלקת השפע תהיה תוכנית 
עובדה שנתית מפורטת, והיא  
תפעל על פיה ותוציא אותה  

 לפועל

מסמך הכולל לו"ז שנתי לעבודות   לו"ז משימות מפורטות לעבודת השפ"ע 
מנכ"ל   רגילה פברואר  התחזוקה השוטפות של הישוב 

 המועצה 

דושי,  
אורנה,  

 מירי 

בכל יום יתקבל עדכון על  
ערמות גזם ופסולת שלא פונו  

מתכנית העבודה של  ועל חריגה  
 מנקי הרחובות וגנני הישוב 

נוכחות מנהלת של מחלקת שפע   פינוי אשפה, גזם וכיוב  -קיום מעקב יומי אחר עבודת השפע
מנכ"ל   עליונה  שבועי  24/7

 דושי  המועצה 

מחלקת השפע תפעל בהתאם  
לתכנית עבודה לקראת  

סופות, חגי   -אירועים מיוחדים 
 הערכות לקיץ תשרי וחגי אביב,  

מנכ"ל   רגילה חודשי    בניית תכניות לשפ"ע לקראת אירועי סופה/ חגים
 דושי  המועצה 

מענה ניהולי לשפע בהיעדר  
מנכ"ל   רגילה שבועי    ניהול ותפעול עובדים וקבלנים בהיעדר מנהל שפ"ע זמין  מנהל 

 דושי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה פברואר  התקשרות עם קבלן גינון  סיום מכרז גינון  התקשרות עם חברת גינון   מכרזים
 המועצה 

אמיר,  
 דושי 
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הפעלת התיכון בשנת לימודים  
מנכ"ל   גבוהה פברואר  התקשרות עם מפעיל תיכון  סיום מכרז הפעלת תיכון  תשפ"ג ע"י זכיין מאושר במכרז 

 אמיר, ישי  המועצה 

התקשרות עם שוכר לגן, עליה  
במחיר השכירות של הגן  

 10%בלפחות 
מנכ"ל   רגילה מאי  התקשרות עם שוכר לגן  מכרז גן אגדתה 

 המועצה 
אמיר,  

 יוסי 

התקשרות עם קבלן פינוי  
אפשה וגזם, שיפור איכות  

ורמת השירות )קבלת תגבורים,  
 קנסות, קבלת דוחות ביצוע(

התקשרות עם קבלן פינוי אשפה   סיום מכרז פינוי אשפה
מנכ"ל   רגילה אפריל  וגזם

 המועצה 

אמיר,  
דושי,  

 יצחק גיל 

 וטרינריה

 מבצע עיקור חתולים 

 קבלת הרשאה למימון עיקור חתולים

 חתולי רחוב  200עיקור 

מנכ"ל   רגילה אפריל 
 שגית, ערן  המועצה 

מנכ"ל   רגילה אפריל  התקשרות עם לוכד ומעקר 
 שגית, ערן  המועצה 

מנכ"ל   רגילה אפריל  חתולים  200עיקור 
 שגית, ערן  המועצה 

  3כלב הדורש לכידה ילכד תוך 
מנכ"ל   רגילה אפריל  לוכד כלבים זמין  התקשרות עם לוכד כלבים  שעות

 המועצה 
מירי,  

 שקד, ערן 

כלבים שנלכדו יועברו באותו  
היום ויוחזקו במכלאה  

 מאושרת 
מנכ"ל   רגילה אפריל  מכלאת כלבים זמינה  התקשרות עם מכלאת כלבים

 המועצה 
מירי,  

 שקד, ערן 

כל פניה לועדת נזיקין תידון   נזיקין 
 יום 60ויתן מענה לתושב תוך 

היועץ המשפטי יתן חווד על כל   התיעצות עם יועץ משפטי ויועצת ביטוח לגבי התביעות 
מנכ"ל   רגילה שוטף  פניה 

 יוסי   המועצה 

 קיום מו"מ עם התובעים 
מנכל המועצה יקיים מו"מ  

סכומי התביעה עם  להורדת 
 התובעים 

מנכ"ל   רגילה שוטף 
 יוסי   המועצה 

ימים או    45הועדה תכונס אחת ל  קיום ועדת נזיקין 
מנכ"ל   רגילה שוטף  בהתאם לצורך  - קודם לכך

 יוסי   המועצה 

רישוי  
 עסקים

כלל העסקים וטעוני רישיון  
במועצה, יחזיקו ברישון בתוקף  

 לאורך כל השנה 
היתרים מלאים לכלל העסקים   לכלל העסקים במועצה חידוש היתרים 

מנכ"ל   רגילה שוטף  במועצה 
 מירי   המועצה 

אירועים טעוני רישיון יחזיקו  
  500רישוי לכל אירוע מעל  מתן מענה לאירועים בתחום המועצה  ויפעלו בהתאם לרישיון בתוקף 

מנכ"ל   רגילה שוטף  משתתפים 
 המועצה 

מירי,  
 עידית 

 חוקי עזר 
חוקי העזר של המועצה יהיו  

מעודכנים וישקפו את מדיניות  
 האכיפה של המועצה 

יצירת קשר עם משרד הפנים אחת לשבועיים, כולל נסיעה  
 לירושלים אחת לחודש 

סיום אישור חוק העזר לאיכות  
מנכ"ל   גבוהה מרץ  3.22הסביבה עד לחודש 

 המועצה 
יוסי,  
 זוריק 

"צו עבירות קנס" יעלה לאישור   במועצה והעברתו למשרד הפנים אישור "צו עבירות קנס" 
מנכ"ל   גבוהה אפריל  4.22משרד הפנים עד לחודש 

 המועצה 
אמיר,  

 יוסי, דושי 

נוהל  
 תמיכות 

העברת כספי תמיכות לתנועות  
 הנוער ולאגודות הספורט 

נוהל תמיכות חדש שישקף את   2.22כתיבת נוהל תמיכות חדש עד לחודש 
מדיניות ראש המועצה עד לסוף  

 חודש פברואר 

מנכ"ל   רגילה פברואר 
 המועצה 

אמיר,  
 יוסי 

מנכ"ל   רגילה מרץ  3.22עד לחודש  22אישור נוהל תמיכות לשנת 
 המועצה 

אמיר,  
 יוסי 
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הפחתת  
 פחת מים

הפחתת פחת המים של המועצה  
 7%ב

חתימה על נספח להסכם עם חברת  1.22ונים עד לחודש  כתיבת נספח להסכם עם חברת רימ
מנכ"ל   גבוהה ינואר  1.23רימ ונים עד לחודש 

 יוסי  המועצה 

קבלת דו"ח מחברת רימונים אחת לשבוע בנוגע למספר השעונים  
 פרטיים וציבוריים   -שהותקנו ברחבי המועצה

שיעון מלא לכלל השעונים ברחבי  
פרטיים וציבוריים עד   - המועצה

 7.23לחודש 
מנכ"ל   גבוהה יולי 

 יוסי, דושי  המועצה 

סגורים עד  בניית תכנית להקמת "גמלי מים" ליצירת מעגלי פחת 
 3.22לחודש 

קבלת הצעות מחיר להקמת "גמלי 
מים" ליצירת מעגלי פחת סגורים  

 3.23עד לחודש 
מנכ"ל   גבוהה מרץ 

 המועצה 

יוסי,  
אדם,  
 דושי 

ארכוב  
מסמכי  
 המועצה 

כלל מסמכי המועצה יסרקו  
 ויאורכבו באופן מסודר 

ביצוע מיפוי מלא של כלל המסמכים הדורשים סריקה עד לחודש  
2.22 

מסמך מסכם של כלל המסמכים  
הדורשי סריקה וארכוב עד לחודש  

2.22 
מנכ"ל   רגילה פברואר 

 יפית    המועצה 

פניה לחברות לקבלת הצעות מחיר לסריקה וארכוב של מסמכי  
 המועצה 

קבלת הצעות מחיר לארכוב  
מנכ"ל   רגילה אפריל  וסריקה 

 יפית    המועצה 

ארכוב וסריקה מלא של כלל   כלל מסמכי המועצה ביצוע ארכוב וסריקה מלא של 
מנכ"ל   רגילה מאי  5.22מסמכי המועצה עד לחודש 

 יפית    המועצה 

הגשת  
קולות  
 קוראים

המועצה תגיש את כל הקולות  
הקוראים שהיא יכולה  

 להשתתף בהם

קיום שיחה חודשית עם אתי מגן בנוגע לקולות הקוראים  
 הרלוונטים למועצה 

הפצת קולות קוראים לעובדים  
מנכ"ל   רגילה שוטף  הרלוונטים 

 אתי מגן  המועצה 

תובע  
 עירוני 

התובע העירוני יגיש תביעות על  
כל חריגת בניה שתוגש אליו  

ממחלקת ההנדסה ועל כל דוח  
 שהוגש אליו ממחלקת שפ"ע

קבלת דו"ח אחת לחודש מהתובע העירוני בנוגע לתביעות  
 המתנהלות של המועצה 

התובע העירוני יגיע למשרדי  
המועצה אחת לשבוע, יטפל בכל  
התביעות של המועצה וייצג את  

 המועצה בבתי המשפט 

מנכ"ל   רגילה שוטף 
 גל מנשה  המועצה 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

שפ"ע  
ואיכות  
 הסביבה 

שפני הסלע ביישוב,  צמצום אוכלוסית
בפניות למוקד בנוגע   20%וירידה של 

אירועים של עקיצות  0לשפני סלע, 
 2021 -לשמניה ב

מסמך מיפוי של שפני הסלע  ביצוע מיפוי לבתי גידול שפני הסלע בישוב
 באורנית

מנכ"ל   רגילה  
 דושי    המועצה 

תכנית עבודה של טיפול  בניית תכנית לטיפול בבתי הגידול של שפני הסלע 
 באיזורי גידול על פי תיעדוף 

מנכ"ל   רגילה  
 דושי  המועצה 
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גיוס תקצוב התכנית ממשרד להגנת הסביבה ומקורות  
מנכ"ל   רגילה   קבלת הרשאה תקציבית  נוספים 

 דושי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה   התקשרות עם קבלן ביצוע ביצוע תכנית לטיפול בבתי הגידול של שפני הסלע 
 דושי  המועצה 

 20%העלאת המחזור במועצה ב 
 2021מנתוני שנת 

קבלת הרשאה תקציבית ממשרד   הגשת הקול קורא למשרד הגנ"ס 
מנכ"ל   גבוהה מרץ  הגנ"ס

 המועצה 

אתי מגן,  
דושי,  

יצחק גיל,  
 ישי

מנכ"ל   גבוהה ינואר  מסמך טכני לבניית מרכזי מחזור  בניית מפרט טכני לפינת מחזור 
 המועצה 

דושי,  
יצחק גיל,  

 יחזקאל 

מנכ"ל   גבוהה יולי  אישור תב"ר במליאה  פתיחת תב"ר להקמת מרכזי מחזור
 יוסי  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה אוקטובר  מרכזי מחזור חדשים  3 מרכזי מחזור גדולים 3/4בניית 
 המועצה 

דושי,  
יצחק גיל,  

 יחזקאל 

תשתיות  
 חינוך

משופץ על פי ביה"ס גוונים יהיה 
 1.9.22תכנית של אדריכלית עד ל 

סיום כתיבת תכניות מלאות   סיום כתיבת תכניות 
מנכ"ל   גבוהה ינואר  1.22לבית הספר עד לחודש 

 ישי, נטע  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה מרץ  הגשת קול קורא שיפוץ מבנים  קבלת הרשאה ממשרד החינוך 
 אתי מגן    המועצה 

מנכ"ל   גבוהה אפריל  מוכן לעבודה   תב"ר פתיחת תב"ר 
 יוסי  המועצה 

שלב א לפרוייקט יבוצע במהלך   ביצוע הפרוייקט 
מנכ"ל   גבוהה יולי  חודשי הקיץ 

 המועצה 
יוסי  

 מישייב 

הוספת מבנה יביל ושירותים לתנועת 
 הצופים מכספי הפיס

מנכ"ל   עליונה  ינואר  סט תכניות מוכן לביצוע  סגירת תכניות סופיות לביצוע
 גיתית  המועצה 

מנכ"ל   עליונה  מרץ  ₪   500,000קבלת הרשאה על סך  קבלת אישור ממפעל הפיס 
 יוסי   המועצה 

מנכ"ל   עליונה  מרץ  תב"ר מוכן לעבודה  פתיחת תב"ר 
 יוסי  המועצה 

מנכ"ל   עליונה  פברואר  בחירת קבלן לביצוע  יציאה למכרז ביצוע 
 משכ"ל המועצה 

מנכ"ל   עליונה  מאי  מבנה חדש בצופים  הפרוייקט ביצוע 
 המועצה 

מתן, יוסי  
 מישייב 

מי הגשמים יוסטו משכונת עתודות  
אל קו ניקוז והתיכון לא יוצף במים 

 במהלך הגשמים 

מנכ"ל   גבוהה ינואר  סט תכניות מוכן לביצוע  סיום תכנון הסטת ניקוז מי נגר לתיכון 
 המועצה 

דושי,ישי,  
 דוד ילוז 

     מרץ  הקרשאה להגדלת  תב"ר  בקשה להגדלת התב"ר של משרד החינוך 
יוסי,  

אילנית  
 שושני 
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מנכ"ל   גבוהה אפריל  תב"ר מוכן לעבודה  ₪   500,000פתיחת תב"ר על סך 
 המועצה 

מליאה,  
 יוסי 

מנכ"ל   גבוהה אפריל  בחירת קבלן זוכה  יציאה למכרז ביצוע 
 המועצה 

משכל, 
 אמיר 

מנכ"ל   גבוהה יוני  הסטת מי נגר מהתיכון  הפרוייקט ביצוע 
 המועצה 

דושי,  
 אלישבע 

מרחב  
 ציבורי

הסדרת החניות ברחובות האורן 
 והזית

 גלגלים באלון ובזית  2סיום תכנון חניה על 

 יצירת מקומות חניה נוספים 

מנכ"ל   רגילה מרץ 
 דושי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה אפריל  גלגלים 2ביצוע פרויקט סימון חניה על 
 דושי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה אפריל  גלגלים 2פרסום לתושבים על האפשרות לחנות על 
 דושי  המועצה 

לא יחנו רכבים כבדים ונגררים ברחבי 
 הישוב 

אישור ועדת תנועה למיקום   קביעת מיקום לחניון נגררים ורכבים כבדים 
מנכ"ל   רגילה ינואר  חניון נגררים ורכב כבד 

 המועצה 
דושי, ניר,  

 אלישבע 

מנכ"ל   רגילה פברואר  הצבת שילוט מתאים בחניונים הזמנת שילוט מתאים
 המועצה 

דושי, ניר,  
 אלישבע 

מתן דוחות על חניית נגררים   פרסום לתושבים   
מנכ"ל   רגילה פברואר  וכבדים ברחבי הישוב 

 המועצה 
דושי, ניר,  

 אלישבע 

השעשועים בישוב יהיו תקן כל גני 
 מלא

מסמך המפרט את החוסרים   ביצוע מיפוי לחוסרים בגינות לקראת הבאה לתקן 
מנכ"ל   גבוהה ינואר  שיש בכל הגינות להבאה לתקן 

 דושי  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה ינואר  מציאת תקציב לביצוע הפרוייקט  תקצוב הפרוייקט 
 ניר, יוסי  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה מאי  הזמנת עבודה חתומה  פרויקט הבאה לתקןיציאה לביצוע 
 יוסי  המועצה 

במרחב הציבורי לא יהיו מפגעי  
בטיחות מהותיים )המסכנים תושבים. 

בור בכבישף פתח ניקוז שבור,  -כגון 
עמוד/בזנט בולט, מדרכה שבורה וכו'( 

 כלל 

 מיפוי פרוייקטים המהווים מפגעי בטיחות 
ליקויי  מסמך המפרט את כל 

הבטיחות החמורים שיש לטפל  
 בהם

מנכ"ל   רגילה ינואר 
 דושי, אבי  המועצה 

תמחור המסמך וקביעת תקציב   תקצוב הפרוייקטים 
מנכ"ל   רגילה פברואר  לטיפול 

 יוסי  המועצה 

לפחות שתי הצעות מחיר לטיפול   קיום התמחרות  
מנכ"ל   רגילה פברואר  בליקויים 

 דושי, אבי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה מרץ  הזמנת עבודה חחתומה  הוצאת הזמנות עבודה 
 המועצה 

ליאור,  
 מירי 

מנכ"ל   רגילה   תיקון כלל הליקויים בפועל  ביצוע הפרוייקטים 
 דושי, אבי  המועצה 

שצ"פ מפותח ברחוב הארבל לרווחת 
 התושבים

מנכ"ל   גבוהה ינואר  סט תכניות למכרז  קבלת תכניות סופיות מדוד ילוז 
 המועצה 

דוד ילוז,  
 ניר 

מנכ"ל   גבוהה פברואר  תב"ר מאושר לתחילת עבודה  אישור תב"ר ממשרד הפנים 
 יוסי  המועצה 
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מנכ"ל   גבוהה מרץ  בחירת קבלן זוכה  יציאה למכרז ביצוע 
 משכל   המועצה 

מנכ"ל   גבוהה מאי  שצ"פ בנוי  בניית השצ"פ 
 המועצה 

דושי,  
 אלישבע 

גינות השעשועים ברחוב הצללת 
 התבור ובגן שמח

מנכ"ל   רגילה ינואר  רשימת הצללות לביצוע  
 ניר, דושי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה ינואר  הגדרת מקור תקציבי לפרוייקט  תקצוב ההצללות 
 יוסי  המועצה 

מנכ"ל   רגילה מרץ  הצללה עומדת  ביצוע הצללות במיקומים שתועדפו
 דושי  המועצה 

 הוספת שתי גינות כלבים באורנית

אישור ועדת חזות אורנית   קביעת מיקום לשתי גינות כלבים חדשות 
מנכ"ל   רגילה ינואר  גינות כלבים חדשות  2למיקום 

 המועצה 

ניר,  
יחזקאל,  

 דושי 

הצגת עלויות וקביעת מקור   תקצוב הקמת הגינות 
מנכ"ל   רגילה ינואר  תקציבי 

 יוסי  המועצה 

פרסום לתושבים על שתי גינות   הקמת גינות הכלבים ביצוע 
מנכ"ל   רגילה פברואר  כלבים חדשות 

 דושי  המועצה 

הקמת פארק מירון לפי תכנית רב 
 שנתית

מנכ"ל   גבוהה אפריל  אישור ועדת חזות לתכניות  קביעת תכלית השטח, איך יחולק ומה ניתן לעשות בו 
 המועצה 

ניר,  
יחזקאל,  

 דושי 

מנכ"ל   גבוהה דצמבר  בהתאם לתכנית  -עבודה בשטח  עבודות לפיתוח התחלת 
 המועצה 

דושי,  
 יחזקאל 

  תהתייעלו
 כלכלית

הקמת פאנלים סולאריים על גגות 
 המבנים הציבוריים 

מנכ"ל   רגילה ינואר  מכרז למימון + ביצוע כתוב   בניית מכרז למימון + ביצוע 
 המועצה 

יוסי, עדי  
 עריכא 

מנכ"ל   רגילה פברואר  בחירת קבלן מבצע  ביצוע יציאה למכרז 
 המועצה 

יוסי, עדי  
 עריכא 

פאנלים סולאריים מעל כל גגות   ביצוע הפרוייקט 
מנכ"ל   רגילה יוני  מבני הציבור באורנית 

 המועצה 
יוסי, עדי  

 עריכא 

מנכ"ל   רגילה   תב"ר פתוח ומוכן לעבודה  אישור הרחבת תב"ר 
 המועצה 

יוסי, עדי  
 עריכא 

משעוני מים בישוב יהיו  100%
 בטכנולוגית קריאה מרחוק

נספח חוזה המגדיר את תכולת   חתימה על נספח הרחבה עם רימונים
מנכ"ל   רגילה ינואר  חתום  -העבודה ותנאי השירות

 המועצה 
יוסי,  
 דושי 

שיעון מלא של שעוני המים   ביצוע הפרוייקט 
מנכ"ל   רגילה יוני  בישוב 

 המועצה 
יוסי,  
 דושי 

 העברת מחלקת החינוך למבנה חדש בינוי 

מנכ"ל   גבוהה ינואר  תב"ר פתוח ומוכן לעבודה  אישור תב"ר ע"י משרד הפנים 
 יוסי  המועצה 

הזמנת עבודה חתומה למפקח   התקשרות עם מפקח בניה 
מנכ"ל   גבוהה פברואר  בניה 

 המועצה 
יוסי,  

 אלישבע 

מנכ"ל   גבוהה מרץ  העבודה קבלן זוכה לביצוע  יציאה למכרז משכל 
 המועצה 

משכל, 
 יוסי 
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מחלקת החינוך עובדת ממעונה   סיום שיפוץ משרדי חינוך 
מנכ"ל   גבוהה   החדש

 המועצה 
אלישבע,  

 דושי 

 העברת מחלקת רווחה למבנה חדש

מנכ"ל   גבוהה ינואר  תב"ר פתוח ומוכן לעבודה  אישור תב"ר ע"י משרד הפנים 
 יוסי  המועצה 

הזמנת עבודה חתומה למפקח   התקשרות עם מפקח בניה 
מנכ"ל   גבוהה פברואר  בניה 

 המועצה 
יוסי,  

 אלישבע 

מנכ"ל   גבוהה מרץ  קבלן זוכה לביצוע העבודה  יציאה למכרז משכל 
 המועצה 

משכל, 
 יוסי 

מחלקת הרווחה עובדת ממעונה   סיום שיפוץ משרדי רווחה 
מנכ"ל   גבוהה   החדש

 המועצה 
אלישבע,  

 דושי 

הוספת פעילות בני עקיבא במתחם 
 קראוונים 

קבלת הצעות מחיר להשמשת   סיור בשטח עם ברוך דילאון וקבלן 
מנכ"ל   גבוהה ינואר  הקראוונים

 המועצה 

מתן,  
דושי,  
 ברוך 

מנכ"ל   גבוהה ינואר  קבלת הרשאה ממפעל הפיס   פניה למפעל הפיס לצורך אישור הפרוייקט 
 יוסי  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה מרץ  תבר פתוח ומוכן לעבודה  אישור תב"ר ע"י משרד הפנים 
 יוסי  המועצה 

מנכ"ל   גבוהה מאי  בחירת קבלן זוכה  יציאה למכרז לביצוע העבודות 
 המועצה 

אלישבע,  
 משכל

טקס חניכה של מתחם   ביצוע הפרוייקט בפועל 
מנכ"ל   גבוהה   הקראוונים לפעילות בנ"ע 

   המועצה 

קשר רציף עם ועדת בית הכנסת למציאת פתרונות לבעיות   הקמת בית כנסת בשכונת צמרות
מנכ"ל   רגילה דו חודשי  בניית בית הכנסת בצמרות  שיתעוררו 

 המועצה 
ישי נדל,  
 אלישבע 

הקצאת גג גן ילדים ברחוב הזית  
 לצורך בניית בית כנסת 

מנכ"ל   רגילה ינואר  יציאה לנוהל הקצאות  להקצאה יצירת קשר עם המתפללים וידוא שיש להם הנדרש 
 המועצה 

אמיר,  
 יוסי 

מנכ"ל   רגילה אפריל  הקצאה רשמית לבניית ביכנס   כינוס ועדת הקצאות 
 המועצה 

אמיר,  
 יוסי 

 בית כנסת בתחילת רחוב הארבל
מנכ"ל   רגילה ינואר  יציאה לנוהל הקצאות  יצירת קשר עם המתפללים וידוא שיש להם הנדרש להקצאה 

 המועצה 
אמיר,  

 יוסי 

מנכ"ל   רגילה אפריל  הקצאה רשמית לבניית ביכנס   כינוס ועדת הקצאות 
 המועצה 

אמיר,  
 יוסי 

 


