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  2022כנית עבודה  ת

                  

 אלישבע ליוש        הנדסה    מחלקה: 
 

  
  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

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

קוד  
מי

תי
שו

ר
 

מרחב  
 ציבורי

קידום ופיתוח שכונת עתודות לשלב  
 ב ואיכלוסה 

סיורי שטח , פגישות תקופתיות של הגורם המפקח ,הכנת  
גביה,   מח' הנדסה  עליונה  דצמבר  בתים   80 -אכלוס לפחות כ סופרפוזיציה לתכנון ואיתור החוסרים

 פיקוח 

 

  
  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

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

התנהלות  
ארגונית  
 ומקצועית 

 התכנסות והצפת נושאים מרכזיים ומתן פתרונות  ישיבות צוות שבועיות )מחלקתי( 
גיבוש והתווית העבודה  

המחלקתית בסינכרון מלא בין  
 כל העובדים עידכון שוטף 

מזכירת   מהנדסת  רגילה שבועי 
 מח' הנדסה 

שבועית עם כל עובד  ישיבות פ ע  
יצירת מתווה עבודה שבועי   הכנת תכנית עבודה שבועית ובקירת מצב פרוייקטים  )פרטני( 

מזכירת   מהנדסת  גבוהה שבועי  ופתרון בעיות 
 מח' הנדסה 

בקרה וניהול  ותיעדוף לתיקי פיקוח, תיקי בית משפט   ישיבות פיקוח 
 ופרוייקטים

עמידה בתבחיני הפיקוח  של  
 פקח הנדסה  מהנדסת  רגילה דו שבועי  כפי שנקבעו אורנית 

קבלת החלטות למתן /אי מתן   בחינת  מתן היתרים למבנים  עפ עמידה בקריטריונים ועדת רישוי 
מזכירת ו'   גבוהה דו שבועי  היתרי בניה 

 מהנדסת  רישוי 

בקרה    ריכוז ומעבר על כל תיקי הבנין העומדים לעלות לועדה ישיבות טרום ועדה 
מזכירת ו'   רגילה חודשי  הגעה מבושלת דיה לועדת תו"ב  על עמידה בתנאי הייתר  ותיעדוף סדר הצגתם 

 מהנדסת  רישוי 

 דיון והחלטות בועדת תכנון ובניה 
דיון  וקבלת החלטות בסוגיות תכנוניות הנוגעות למימד  

ציבור( וכן הקלות עבור בקשה להיתר   הציבורי)מבנים,ונכסי 
 של תושבים 

קבלת החלטות מקצועיות  
ואישרורם עפ הדרג החוקי  

 הנבחר לכך 
מזכירת ו'   גבוהה חודשי 

 מהנדסת  רישוי 
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הפעלת מתכננים ויועצים כהכנה  
 לוועדות תמרור 

קבלת הצעות מחיר הוצאה לביצוע של מתכננים והפעלת  
חוות דעת כתובה על הנושאים  היועצים לבדיקות שטח ומתן 

 הנידונים 

בחינה מקצועית בשטח על  
קיימות הבעיה ומתן פתרונות  על  
 מנת שיהיה ניתן לנהל דיון בגינם

 רגילה רבעוני 
אחראית  

פרוייקטים  
 הנדסה 

 מנכ"ל 

הגעה בצורה ממוקדת ומקצועית   הכנה לועדה הכנת סדר העדיפויות וסדר הצגתם ישיבות טרום ועדת תמרור 
מזכירת ו'   רגילה רבעוני  ובשלה דיה לדיון בועדה 

 מהנדסת  רישוי 

דיון בכל הנושאים התנועתיים  והניגזרות שלהם עם גורמי   ועדת תמרור 
 המקצוע והגורם הסטטוטורי 

קבלת החלטות מקצועיות  
ותיעדוף סדרי הביצוע ואישרורם  

עי הגורמים הממלכתיים  
 האמונים על כך 

מזכירת ו'   גבוהה רבעוני 
 מהנדסת  רישוי 

הפקת תכנון עבור החלטות ועדת  
 תמרור)נגזרת( 

הפעלת מיקור חוץ)יועצים ומתכננים( לכדי תכנון שניתן לאשר  
 ולבצע 

הכנת כלי עזר עבור דיון  מקצועי  
 רגילה רבעוני  בועדה 

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 

מנכ"ל,  
 מהנדסת 

הוצאה לביצוע החלטות ועדת  
 תמרור 

ריכוז וקבלת הצעות מחיר מקבלנים, הכנת אומדנים וכתבי   
 כמויות והוצאת הזמנת עבודה,אם צריך אז גם פיקוח בשטח 

ביצוע  בפועל מירב ההחלטות  
 גבוהה רבעוני  מהועדה 

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 
 מנכ"ל 

הסדרת  
היתרי  

 בניה

קהל מרוצה פתרון חסמים   לפתרון בעיות ישבה עם תושבים ו או  עורכי התכניות שלהם  קבלת קהל 
מזכירת   מהנדסת  רגילה שוטף  ובעיות 

 מח' הנדסה 

בדיקה סטוטורית,מתן מידע תכנוני בדיקת היתכנות גו נו גו   ישיבות פרה רולינג לפרוייקטים 
מזכירת   מהנדסת  רגילה שוטף  קידום תבע להפקדה ולאישור  לפרויקט 

 מח' הנדסה 

  )משבש, ישיבות עם גורמי חוץ
 נגישות(   מנהאז,

פגישות מחוץ למשרד שיחות זום שיחות טלפוניות  
מזכירת   מהנדסת  רגילה שוטף  לפרויקטים קידום פתרונות  והתכתבויות 

 מח' הנדסה 

ניהול ובקרה על מיקור חוץ של  
 מהנדסת  רגילה שוטף  הגעה למילוי מיטבי לפרוייקט  לוודא עמידה בלו"ז טלפונים ישיבות שבועיות סיורי שטח  המחלקה 

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 

פיקוח בשטח, בדיקה שהלקוח מילא טופס טיולים   ועמיד   והתירי בניה  4עתוודת מתן טפסי 
גביה,   מח' הנדסה  עליונה  דצמבר  בתים 80 -להגיע לאכלוס של כ בהתחייבויות התכנוניות והכספיות  

 פיקוח 

 קבלת הצעות מחיר עבור הסדרת הליקויים והפעלת קבלן .  כיבוי אש 
הסדרת לפחות שליש מרשימת  

הקיימת שקיבלנו   הרגקטים
 מכב"א 

 עליונה  שוטף 
אחראית  

פרוייקטים  
 הנדסה 

פיקוח  
הנדסה,  

אדריכלית,  
 מנכ"ל 

תהליך ביריוקרטי ובדיקה בשטח  והוצאת כתב כמויות   הנגשת כיתות לימוד 
 והפעלת קבלן לביצוע 

לפחות כיתה בשנה ולפי הצורך  
 גבוהה שוטף  בשטח

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 

מ. חינוך,  
 קב"ס 

מיפוי מערכת הגז  הקיימת באורנית  
 כולל רישוי ו שכבה בגי אי אס 

יצירת קשר עם חברת סופרגז וקבלת קבצים קיימים  
 לדאוג להוצירא היתר עבורם -והטמעתםלגבי צוברים חדשים

יצירת שכבה הממפה תת  
 גבוהה אפריל  קרקעית את המצב בשטח 

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 
 סופרגז 
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 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

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

פיתוח כלי  
עבודה  

מתקדמים  
וטכנולוגים  

ויעול  
תהליכי  
 העבודה 

מתפקדת כמערכת    GISמערכת 
 ליבה ניהולית בשוטף וחירום 

הכנת רשימת שכבות להכנה בהתאם לצרכי מחלוקת   .1
. מתן הרשאות  3. הטמעת השכבות המערכת, 2ותעדוף, 

 יעודיות לכל מחלקה 

  5שכבות, שלפחות  20עם לפחות 
מתוכן משרתות מחלקות אחרות  

ביטחון, מוקד, רווחה, חינוך,   -
מחלקות יש גישה   5-גביה.  ל

והרשאה למערכת ויכולות  
  -)כגון להוציא מידע חשוב 

רחובות, כבישים, מבני   - הנדסה
ציבור, תחום שיפוט, קו כחול,  
תב"עות, גדר ביטחון, שצ"פים,  

חלוקת אזורים,    - רווחה
  - ביטחוןמתנדבים, נזקקים.  

מצלמות, צופרים, צירי ביטחון,  
העלאת פניות   - מוקדמקלטים. 

 ( GIS -מוקד ב

 מהנדסת  מיכל טגן  גבוהה יולי 

שמירה אלקטרונית של מסמכי  
הנדסה, ויעול עבודת המחלקה, פינוי  

 חללים וארכיבים 

  . סידור הארגזים של התיקים לסריקה )אילנה, יוסי ומיכל(.1
. 3(. ITTמיפוי, סריקה ומפתח של כל תיק )ע"י חברת  .2

 העברת התיקים לארכיב )ע"י ארכיברים( 

  3,000 -כל תיקי הבנין סרוקים )כ
ם(, ויש גישה  תיקים סרוקי

 לתצפיה בתיקים מרחוק. 
מזכירת   גבוהה דצמבר 

 גזברות  ועדת רישוי 

מזכירת   גבוהה שוטף  ארכוב כל הארכיון    נדרשת הזמנת עבודה   -העברת התיקים לאחר סריקה לארכיב 
 גזברות  ועדת רישוי 

מיפוי מבני הציבור, איגום המידע  
 ונתונים על מבני הציבור 

הוצאת סוקר לכלל מבני הציבור למדידה, איפיון ועריכה  . 1
יצירת ממשק בין הקובץ הנכסים   . 2בקובץ דיגיטאלי. 

 הדיגטאלי למערכת הגי אי אס )מול לירן מקומפלוט( 

  60/70 -כלל מבני הציבור )כ
מבנים( מפורטים ונכללים בספר  

 GIS -הנכסים וב
 רגילה אפריל 

אחראית  
פרוייקטים  

 הנדסה 

מנה"אז,  
ינוך,  ח

 אדריכלית 

תכנון משק  
המים  
 והביוב 

מיפוי משק ותשיות המים לצורך  
 ניהול המשק, ותכנון עתידי 

. דיון  2. השלמת התוכנית והכנתה לעלות לועדת שיפוט. 1
 . כניסת התכנית לתוקף 3בועדת שיפוט. 

תכנית אב ומים לביוב מוכנה  
עמדי, רשות   מהנדסת  גבוהה אפריל  לאישור סטוטורית 

 המים 

פיתוח  
מגורים  
 ותב"עות 

 בחינת דרך הגישה מההיבט הסטוטורי, והתקציבי והבטיחותי  כביש גישה נוסף לאורנית 
קבלת אישור לביצוע עבודות  

בכביש קקל או יצירת תבע חדשה  
 לכביש

 מהנדסת  עליונה  דצמבר 

קק"ל,  
מנה"אז,  

מפ"ת  
מרכז, מ.א.  

דרום  
 השרון 

מוכנות המועצה לביצוע שלב ב'  
 בעתודות 

. בדיקה והכנת התכניות לביצוע )אדריכל נוף, מתכנן תנועה(  1
מעודכנים    ASMD. 3. קבלן ממבצע, התקשרשות עם מפקח. 2

 פוזיציה בין התכניות -. סופר4)מדידה נוספת. 

.  2. סט תכניות מפורט לביצוע. 1
. מדידה  3חוזה עם מפקח. 

. כתבי כמויות  4עדכנית. 
 מעודכנים 

גזברות,   נדסת מה עליונה  דצמבר 
 מנכ"ל 
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עליה לקרקע והכנה לשלב א   קידום מול הגורמים הסטטוטורים ומול הצבא והמנהאז  הקמת בית עלמין ליישוב 
 מהנדסת  גבוהה אפריל  לקבורה 

מנה"אז,  
אלקנה,  
שומרון,  
 ח"ק ת"א 

סנכרון בין כל   קידום התכניות ,מציאת כל החוסרים, פיתוח שכונת דור ההמשך 
 הבאה לכדי חתימת חוזה מרובע  היועצים,

עליה לקרקע ופריצת דרך  
 מהנדסת  עליונה  ספטמבר  לכבישים

מ. השיכון,  
רמ"י,  

מנה"אז,  
מילטון,  
גזברות,  
 יועמ"ש 

פתרון חסמים  סנכרון מלא בין התכניות לשני המגרשים   בלו סקיי 
 העלאה לוועדה ואישור התכניות להיתר 

היתר  התחלת בניה לאחר קבלת 
 מהנדסת  עליונה  יוני  בניה לשני המגרשים יחדיו 

בלו סקאי,  
משה  

יחיאל,  
 חכ"ל

מנה"אז,   מהנדסת  עליונה  דצמבר  כניסת תכנית לתוקף  ברור  חסמים  מול המנהאז ונסיון לקדם התכניות  נחל רבה  -אזור תעשייה 
 מת"ע 

מבני 
ושטחי  

 ציבור

מתווה ברור גו נו גו כולל   המתווה ולהעריך כספית את הפרוייקט  לתכלל מבנה קבע מועצה 
מנכ"ל,   מהנדסת  גבוהה 4רבעון  התחשיב הכספי  

 גזבר

תכנון הסדרת גישה לאיזור תעשיה 
כביש מבוצע )מורחב ומרובד   לדאוג שנת"י מבצעים בעצמם  חדש

 נת"י  מהנדסת  רגילה דצמבר  מחדש(

תכנון לאמפי בצמוד לתרבותא    שכירת אדריכל שיקדם ויוביל כולל כל היועצים הנידרשים  פארק חיצוני -תכנון אמפי
 מהנדסת  רגילה דצמבר  עם כתב כמויות לביצוע 

מרכז  
קהילתי,  

 שפ"ע 

 


