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 דבר ראש העיר
 

 תושבים ועובדים יקרים,

 .2020ש לכם את תוכנית העבודה מקושרת תקציב לשנת , השנה הראשונה לכהונתי כראש העיר נס ציונה, אני שמח להגי2019בסיומה של שנת 

קציב מאוזן באחריות ציבורית להמשך תוכנית עבודה זו, משקפת את המטרות והיעדים האתגריים שהצבנו לעצמנו כרשות להעניק לתושבי העיר שירות מיטבי ואף יותר, תוך שמירה על ת

 ה ברשות שלתפיסתנו יספקו מענה לכך.היותנו "עיר איתנה". ותמצאו בה את המשימות של כל יחיד

 במטרה לשפר וליעל את השירות שלנו לתושבי העיר. 2020, הפקת לקחים מיישומה ודיוק המשימות לשנת 2019תהליך גיבוש תוכנית זו, כלל סיכום של שנת 

ימים רבים לבנית תוכנית זו ועל המחויבות האישית שהם מגלים בשיפור מתמיד של  בהזדמנות זו, אני רוצה להודות למנהלי ועובדי העיריה בהובלת מנכ"לית העיריה, על המאמץ שהושקע

 השירות לתושבי נס ציונה.

 בים לכם ונדאג להשתפר כל העת.תושבים יקרים, השנתיים הקרובות מזמנות לנו אתגר קשה מאד לשמור על תקציב מאוזן ויחד עם זאת, אני יכול להבטיח לכם, שנמשיך להיות קשו

 

 תכם,לשרו

 ראש העיר שלכם,

 שמואל בוקסר

 דבר המנכ"לית
 

, מביאה לידי ביטוי את עיקרי היעדים ומדיניות ראש העיר והנהלת העיר, לצד יעדים חדשים ופרוייקטים אותם מבקשת העירייה ליישם. נוכח 2020תוכנית העבודה מקושרת התקציב לשנת 

מצד שני, עיקר  –ה מצד אחד, למול הגדלת הוצאות שמוכתבות לעירייה או כפועל יוצא של גדילה בהיקף השירות או הצורך המורכבות התקציבית, שנובעת הן מהקטנת הכנסות העיריי

 הדגש לשנה זו היה מקסימום שירות במקסימום התייעלות. 

אלא גם חיברו כל משימה לתקציב, באופן שמאפשר לנו לקבל תמונה תהליך העבודה על התוכנית הזו, נעשה יחד עם כל מנהלי המחלקות והאגפים אשר לא רק כתבו את תוכנית העבודה 

 וגם לתושבים.  –מלאה על כל הוצאה של העירייה. לנו 

 תוכנית העבודה שלפניכם, הנה שקופה ופתוחה לעיון הציבור, כחלק מהאני מאמין שלנו לשקיפות ופתיחות בפעילות העירייה.

רייה שהשקיעו שעות רבות ביצירת התוכנית; לראש מטה ראש העיר שליוותה מקרוב את הפרוייקט והקפידה לחבר בין כל תוצאה להוצאה, אני רוצה להודות למנהלי האגפים ולגזבר העי

 ולמנהל מערכות המידע של העירייה אשר בנה עבורנו כלי ייחודי וראשון מסוגו, שחיבר את כל המשימות והתקציב גם יחד. 

 ך תהיה גם השנה שבפתחהצוות הזה הוא גדול מסך חלקיו, כ

  שלכם,

 דפנה קירו כהן

 מנכ"לית העיריה
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 מטרות העל -יריית נס ציונה ע
 וריומצויינות ארגונית מתן שירות מתקדם ומיטבי תוך חיזוק התשתיות הפנים ארגוניות בדגש על קידום שקיפות ושיתוף ציב עם הפנים לתושב .1

 ךוחינוך חדשני פורץ דר קידום איכות חיים, למגוון תושבי העיר, תוך חיזוק הפרט והחברה ועידוד מעורבות קהילתית - קהילה גדולה -עיר קטנה ”: טיקעיר בו .2

 הערכות לצמיחה דמוגרפית והתחדשות עירונית תוך שמירה על צביון העיר -עיר צומחת  .3

 הכלכלית ופיתוח כלכלי של העיר ותושביהחיזוק האיתנות  -  עיר של עסקים, תעסוקה ויוזמה .4

  מטופחת בעלת תשתיות מתקדמות שיפור חזות פני העיר ומתן מענה מערכתי לצרכי תחבורה והתניידות בעיר עיר ירוקה, .5
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 גף בטחון ופיקוחא
 לוי ירון מנהל:

 הנהלת האגף

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Y עיר עם הפנים  7354 טיפוח הון אנושי השתלמות שנתית בנושא התמודדות עם אלימות כלפי עובדים העברת

 לתושב

 Y  ביקורות ציוד במוסדות חינוך  -כיבוי אש  ביצוע ביקורות ע"י חברת בקרה חיצונית לציוד מיטלטל

 ועירייה

 עיר ירוקה 7649

 Y   ביקורות ציוד במוסדות חינוך  -כיבוי אש  גילוי ביצוע ביקורות ע"י חברת בקרה חיצונית למערכות

 ועירייה

 עיר ירוקה 7650

 Y   ביקורות ציוד במוסדות חינוך  -כיבוי אש  ביצוע ביקורות ע"י חברת בקרה חיצונית למערכות כיבוי

 ועירייה

 עיר ירוקה 7651

 Y  ביקורות ציוד במוסדות חינוך  -כיבוי אש  תיקון ליקויים בעקבות תקלות/ביקורות, שדרוג והוספת מערכות

 ועירייה

 עיר ירוקה 7652

 Y  עיר עם הפנים  7646 ממונה אבטחת מידע אישור העברת מאגרי המידע באופן שוטף

 לתושב

₪ 15,000 Q1 עיר ירוקה 7642 מערך הנשק הארגוני ביצוע מטווחים ותדריכים לאוחזי הנשק 

₪ 72,000 Y   עיר ירוקה 7640 מערכות מיגון, לחצני מצוקה ואזעקה רחבי העיר לפי תקלותמערכות ב 210ניהול מערך תחזוקת 

₪ 220,000 Y  עיר ירוקה 7634 מצלמות אבטחה תחזוקת מערך המצלמות הקיים 

₪ 100,000 Y  עיר ירוקה 7635 מצלמות אבטחה התקנת מצלמות חדשות ושדרוג מצלמות קיימות 

 Q2 עיר ירוקה 7636 צלמות אבטחהמ שילוב מצלמות בתוכנת שליטה ובקרה 

 Y   עיר ירוקה 7633 פרויקט שיטור עירוני קליטת פקחים והסמכתם -מעבר משיטור משולב לשיטור עירוני 
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₪ 3,000 Q2  עיר עם הפנים  7644 רכישת ציוד תרסיסי גז פלפל עבור עובדי השירותים החברתיים  50רכישת

 לתושב

₪ 41,000 Q3 קה לעובדי השירותים החברתיים למשרדים ולגדוד רכישת מערכת לחצני מצו

 המתנדבים

עיר עם הפנים  7645 רכישת ציוד

 לתושב
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 אבטחת מוסדות חינוך

 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 900,000 Y   7:00מאבטחים רכובים על אופנועים בשעות הלימודים ) 5 -אבטחת גני ילדים-

 ת גני הילדים וכלל העיר( לאבטח17:00

 עיר ירוקה 7630 אבטחת מוסדות חינוך

 Y   מאבטחים בכניסות לבתי הספר, עפ"י חוזה עם  20 -אבטחת בתי הספר

 חברת האבטחה

 עיר ירוקה 7631 אבטחת מוסדות חינוך

 Y עיר עם הפנים  7609 ביקורות עריכת ביקורת למרכיבי ביטחון לכלל מוסדות החינוך

 לתושב

 Q4  עריכת ביקורת מתוכננת לרכזי ביטחון, בדיקת בניית תכנית עבודה והכנת תיק

 ביטחון מוסדי

עיר עם הפנים  7610 ביקורות

 לתושב

 Y   ביקורת טיולים ותיקי שטח בית ספריים פעמיים  -עריכת ביקורת מזדמנת

 בשנה

עיר עם הפנים  7611 ביקורות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  7612 ביקורות עריכת ביקורות למאבטחים אחת לחודש

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  7613 ביקורות עריכת ביקורות מתוכננות לבדיקת הכנת תיק ביטחון ותיק נתונים

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7614 ביקורות ביקורת טיולים ובטיחות פעמיים בשנה -עריכת ביקורת מזדמנת

 לתושב

 Q3 עיר ירוקה 7620 כנסים )להעביר ראשון( ם בנושא בטיחות כנס אבות בית לפתיחת שנת הלימודי 

 Q3 עיר ירוקה 7622 כנסים )להעביר ראשון( כנס מנהלי בתי ספר לפתיחת שנת הלימודים בנושא ביטחון ובטיחות 

 Q3  ריענון נהלי עבודה ושיבוץ לבתי  -כנס מאבטחים לפתיחת שנת הלימודים

 הספר

 מאבטחים מחליפים( 5רי גנים, סיי 5מאבטחי מוסדות חינוך,  20)

 עיר ירוקה 7623 כנסים )להעביר ראשון(
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 Q3  כנס גננות וסייעות לפתיחת שנת הלימודים להצגת תכנית העבודה בנושא

 בטחון, בטיחות ושעת חירום

 עיר ירוקה 7624 כנסים )להעביר ראשון(

 Q4  עיר ירוקה 7625 םפרויקטי גגונים בשער הכניסה לרווחת ההורים והתלמידים 6התקנת 

 Q4  עיר ירוקה 7626 פרויקטים מערכות בקרת הכניסה לגני הילדים 20שדרוג 

₪ 50,000 Q4  עיר ירוקה 7627 פרויקטים עמדות שמירה 2החלפת 

₪ 30,000 Q4 עיר ירוקה 7628 פרויקטים רישות אזור הכניסה לבתי הספר במצלמות 

₪ 40,000 Y  עיר ירוקה 7629 פרויקטים ת כריזהתחזוקה וטיפול בתקלות במערכו 

 Y  ירי טילים )כניסה לממ"ד( ורעידת אדמה )יציאה  -תרגילים לפתיחת שנה"ל

 לשטחי כינוס(

 עיר ירוקה 7615 תרגילים

 Q1 עיר ירוקה 7616 תרגילים תרגיל הדגמה לתרגיל הארצי עבור רכזי הביטחון של בתי הספר 

 Q1 עיר ירוקה 7617 רגיליםת תרגילים מקדימים לתרגיל הארצי 

 Q1 עיר ירוקה 7618 תרגילים תרגיל ארצי למוסדות החינוך בנושא ירי טילים 

 Q2 עיר ירוקה 7619 תרגילים תרגיל שריפה לבתי הספר 
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 שיטור
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 5,000 Y  ר עם הפנים עי 10045 אבטחה ושיטור אקדחי פלפל 25רכישת

 לתושב

₪ 20,000 Y  עיר עם הפנים  10178 אבטחה ושיטור אקדחי פלפל 40רכישת

 לתושב

₪ 5,000 Y עיר עם הפנים  10648 אבטחה ושיטור מבדקי מהימנות למועמדים לעבודה

 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר עם הפנים  10168 ובדיםהכשרות והדרכות הע פקחים עירוניים כולל אכיפת רכיבת אופניים 3הכשרת  -קורס פקחים

 לתושב

₪ 7,000 Y עיר עם הפנים  10169 הכשרות והדרכות העובדים קיום אימוני ירי וביצוע סימולציות

 לתושב

₪ 10,000 Y   הכשרה לטיפול באירועים פעמיים בשנה לשמירה על כשירות הפקחים

 והסיירים

עיר עם הפנים  10170 הכשרות והדרכות העובדים

 לתושב

₪ 1,000 Y עיר עם הפנים  10171 הכשרות והדרכות העובדים סדנת התמודדות עם אירועים חריגים/טראומתיים

 לתושב

 Y   ,קיום שיעור שבועי עם מפקד תחנת המשטרה להעברת הנחיות לאירועים

 אמצעי זהירות ועוד

עיר עם הפנים  10172 הכשרות והדרכות העובדים

 לתושב

₪ 32,000 Y עיר עם הפנים  10596 יקוח ובקרהפ אפליקציית בקרה

 לתושב

₪ 250,000 Q1 עיר עם הפנים  10173 פרויקטים החלפת טנדר שיטור כולל אבזור

 לתושב

₪ 60,000 Y עיר עם הפנים  10174 פרויקטים שיטור רכב ליסינג

 לתושב
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₪ 11,000 Y  רכישת מדי פיקוח וציוד מקצועי לכלל הפקחים לצורך שיפור הניראות

 ותוהמקצועי

עיר עם הפנים  10175 פרויקטים

 לתושב

₪ 10,000 Q4  עיר עם הפנים  10176 פרויקטים מצלמות דש לפקחים 6רכישת

 לתושב

₪ 

2,300,000 

Y   ,365נוכחות שוטפת בשטח, בולטות ואבטחת העיר לאורך כל שעות היממה 

 ימים בשנה.

 טחים.ניידות מאב 2ניידת אחת שוטר+פקח,  -ניידות  3שעות ביממה  16

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

 

עיר עם הפנים  7550 שירותי שמירה ואבטחה

 לתושב

 Y  שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  שימור המצב הקיים במספר הפריצות לבתים

 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 10162

 Y  שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  צות לבתי עסקשימור המצב הקיים במספר הפרי

 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 10163

 Y  שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  שימור המצב הקיים במספר אירועי הונדליזם במרחב הציבורי

 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 10165

 Y  יפול מונע במקום טיפול התמקדות במוקדים המטרידים את התושבים ומתן ט

 בבעיות קיימות

שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל 

 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 10166

 Y  שמירה על איכות החיים, על בטחונם ועל  אכיפת חוקי העזר בנושא הקמות רעש, חנייה, השלכת פסולת ותנועה

 רכושם של התושבים

 עיר בוטיק 10167
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 הפיקוח וחני
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 12,000 Y  עיר עם הפנים  9105  מצלמות גוף 12רכישת

 לתושב

₪ 3,000 Y  עיר עם הפנים  10069  אקדחי פלפל 12רכישת

 לתושב

₪ 35,000 Y עיר עם הפנים  10147  מאבטח לפקח חניית גולדה

 לתושב

₪ 35,000 Q4  פקחים עירוניים כולל חוקי עזר , חנייה  אכיפת  6שרת הכ -קורס פקחים

 רכיבת אופניים ואיכות הסביבה

עיר עם הפנים  7573 הכשרות והדרכות

 לתושב

₪ 30,000 Y  עיר עם הפנים  9106 רכישת אפניים זוגות אפניים 4רכישת

 לתושב

₪ 75,000 Y  עיר עם הפנים 9103 שדרוג כלי תחבורה פקחים אופנועים 2החלפת 

 לתושב
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 חרום
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Y עיר עם הפנים  10649 גדוד חילוץ והצלה אירוע הוקרה למתנדבים

 לתושב

₪ 500,000 Q2 עיר עם הפנים  10180 הערכות לשעת חירום רכישת ציוד חיוני לשעת חירום

 לתושב

₪ 2,000 Y   עיר עם הפנים  7587 תקציביתרת  כבוי אש

 לתושב

₪ 32,000 Y  עיר ירוקה 7526 מכשירי קשר תחזוקת מערכות קשר ואגרה 

 Q3  עיר ירוקה 7514 קורסים והכשרות עריכת קורס הכשרה לחילוץ והצלה לכיתות י' -היערכות נוער לחירום 

 Q2  עיר ירוקה 7515 הכשרותקורסים ו יום גיוס הנוער לתפקידים בחירום -היערכות נוער לחירום 

 Y  עיר ירוקה 7516 קורסים והכשרות השתתפות של מנהלי המכלולים וסגניהם בקורסים והכשרות לחירום 

₪ 3,000 Y  עיר עם הפנים  8409 שיפוצים, תיקונים ואחזקה מועדוניות כיבוי אש

 לתושב

₪ 285,000 Y  ירוקה עיר 7518 תקציב הג"א  השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי 

₪ 113,000 Y  עיר ירוקה 7519 תקציב הג"א  תחזוקה שוטפת של המקלטים 

₪ 100,000 Y   עיר ירוקה 7520 תקציב הג"א  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר 3שיפוץ 

₪ 34,000 Y  עיר ירוקה 7521 תקציב הג"א  אחזקת מחסני החירום ומרכז ההפעלה 

₪ 70,000 Y  עיר ירוקה 7522 תקציב הג"א  ת, כולל פרסומים, הדרכה וביטוחיםרכש ואחזקת ציוד התגוננו 

₪ 3,000 Q4 עיר עם הפנים  10044 תרגילים תרגיל עירוני דו יומי

 לתושב
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 בטיחות 
  

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q3 עיר עם הפנים  7537 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לאבות בית

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  7538 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לגננות ולסייעות

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7539 הדרכות  העברת הדרכת בטיחות לעובדי הקייטנות

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  7540 הדרכות  עובדים( 40-העברת הדרכת בטיחות לעובדי אגף שפ"ע ואולמות הספורט )כ

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7541 הדרכות  וריענונים לעבודה בגובה  הדרכות

 לתושב

 Y   הכנת תכניות בטיחות לאירועים אשר יתקיימו ברשות בהתאם לתכנון

 -האירועים השנתי המפורט בתכניות העבודה )קריית התרבות, מחלקת נוער( 

 אירועים 20-כ

עיר עם הפנים  7544 הכנת תכניות בטיחות לאירועים

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7547 אחת לרבעון -וועדת בטיחות  ניהול הוועדה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7543 חידוש רישוי למבני ציבור חידוש רישוי למבני ציבור טעוני רישוי מול משטרת ישראל

 לתושב

₪ 200,000 Y  עיר עם הפנים  7545 ניהול מערך הבטיחות ניהול ממונה הבטיחות החיצוני

 לתושב

 Q2 ( 86-בתי ספר ו 20עריכת סקר סיכונים במוסדות החינוך )עיר עם הפנים  7527 עריכת סקרי סיכונים גני ילדים

 לתושב
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 Q3  עיר עם הפנים  7528 עריכת סקרי סיכונים עריכת סקר סיכונים במבני ציבור

 לתושב

 Q3  עיר עם הפנים  7529 עריכת סקרי סיכונים עריכת סקר סיכונים במבנים ובמחסנים של הרשות

 לתושב

 Q3  עיר עם הפנים  7530 עריכת סקרי סיכונים מוסדות החינוך -בקרת על על תיקון הליקויים

 לתושב

 Q4  עיר עם הפנים  7531 עריכת סקרי סיכונים מבני ציבור, מבני הרשות ומחסני הרשות -בקרת על על תיקון הליקויים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7542 קיום תחקירים או תאונות במוס"ח ולעובדי הרשות קיום תחקירי אירועים חריגים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7532 שיפור מערך תיקון הליקויים כתיבת נוהל תיקון ליקויים וקבלת אישורים

 לתושב

 Q2 נים עיר עם הפ 7534 שיפור מערך תיקון הליקויים הדרכת העובדים הרלוונטיים לשימוש במערכת הממוחשבת

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  7535 שיפור מערך תיקון הליקויים תחילת העבודה עם המערכת הממוחשבת לניהול מערך תיקון הליקויים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7536 שיפור מערך תיקון הליקויים עריכת מעקב ובקרה אחר קבלת אישורי בטיחות מקצועיים למוסדות חינוך

 לתושב
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 רכיםבטיחות בד
c 

תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 60,000 Q4 'הדרכות ופעילויות במוסדות החינוך בנושאי  ו' -קיום פעילות חווייתית לתלמידי כיתות ה

 זהירות בדרכים

 עיר בוטיק 7498

₪ 33,000 Y  ך בנושאי הדרכות ופעילויות במוסדות החינו פעילות זהירות בדרכם לגני הילדים

 זהירות בדרכים

 עיר בוטיק 7499

₪ 35,000 Q4 הדרכות ופעילויות במוסדות החינוך בנושאי  קיום פעילות חווייתית לתלמידי התיכון, בדגש על רכיבה על אופניים חשמליים

 זהירות בדרכים

 עיר בוטיק 7501

₪ 20,000 Y הפנים עיר עם  10066 חשיפה השתלבות באירועים עירוניים רחבי היקף

 לתושב

₪ 8,000 Q4 עיר עם הפנים  10594 יחידת מתנדבי זהירות בדרכים אירוע הוקרה

 לתושב

₪ 5,000 Q1 עיר עם הפנים  10595 יחידת מתנדבי זהירות בדרכים רכישת ציוד

 לתושב

₪ 8,000 Q2 עיר ירוקה 7452 מסע אופניים ביום העצמאות קיום מסע אופניים לתושבי העיר ביום העצמאות 

₪ 75,000 Y  עיר בוטיק 7502 כ"א -משמרות בטיחות  ניהול מערך משמרות זהירות בדרכים במעברי החציה סביב מוסדות החינוך 

 Y  עיר בוטיק 7503 כ"א -משמרות בטיחות  ניהול מערך רכזי זהירות בדרכים במוסדות החינוך 

₪ 15,000 Y  עיר בוטיק 7506 פרסום פרסום קמפיינים בנושא זהירות בדרכים 

₪ 10,000 Y  עיר בוטיק 7504 רכישת ציוד  רכישת וסטים זוהרים ומקלות זהירות בדרכים 
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 משמר אזרחי
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 5,000 Y   עיר עם הפנים  7497 טיפוח הון אנושי הענקת אותות+כנס שנתי

 לתושב

 Y עיר בוטיק 7475 ניהול מערך המשמר האזרחי זרחי באופן שוטףניהול מערך המשמר הא 

₪ 5,000 Y  עיר בוטיק 7479 שמירה על כשירות המתנדבים קיום אימון ירי לכל מתנדב אחת לשנה 
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 גזברות העירייה 

 מנהל : ערן לבב

 גזבר

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y   קת הבקשות, גיבוש תבחינים בוועדת התמיכות וחלוקת בדי -ליווי הוועדה

 הכספים בהתאם לתבחינים והבקשות

 עיר בוטיק 6794 ליווי וועדת תמיכות

 Y   ביקורת במהלך השנה באמצעות רו"ח חיצוני על  -ליווי העמותות הנתמכות

 השימוש בכספי העירייה

 עיר בוטיק 6795 ליווי וועדת תמיכות

 Q3 הטמעה לקיום הדרכות לכלל  -ה )גבייה, הנה"ח, רכש( מכרז מערכות ליב

 עובדי העירייה

עיר עם הפנים  6789 מכרזים

 לתושב

 Q2  מכרז לבקרת הכנסות ממשרד החינוך ותוכנה לניהול שעות הוראה והכנסות

 הכנת החומר למכרז ופרסומו -ממשרד החינוך בתיכונים 

עיר עם הפנים  6792 מכרזים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  6796 מניעת הונאות ובקרה תקציבית שכר חיצוני לביצוע בקרות שכר )הצעות מחיר( העסקת בקר

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6791 ניהול תקציב העירייה בליווי הגזברות ועדת תמיכות -העסקת רואה חשבון

 לתושב

 Q2 ליווי תהליך בניית תכניות העבודה מקושרת תקציב ותקציב לכלל המחלקות 

 בעירייה

שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה 

 לכלל העירייה

עיר עם הפנים  6798

 לתושב

 Y   עמידה בלוחות הזמנים  -מעקב ובקרה על יישום תכנית העבודה אחת לרבעון

 ובסעיפי התכנית 

שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה 

 לכלל העירייה

עיר עם הפנים  6799

 לתושב

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

 לכלל העירייה

עיר עם הפנים  6800

 לתושב

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

 לכלל העירייה

עיר עם הפנים  6801

 לתושב

  nbvk 
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 Q4  שיפור מערך מבנה התקציב ותכניות העבודה  צת העירואישורו במוע 2021הכנת תקציב

 לכלל העירייה

עיר עם הפנים  6802

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6787 שמירה על איזון תקציבי בדיקה ומעקב אחר סעיפי ההוצאות וההכנסות אחת לרבעון

 לתושב

 Q3  עיר עם הפנים  6784 העירייהשקיפות והצגת נתונים כספיים של   2018הוצאת דוח כספי ודוח מפורט לשנת

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  6785 שקיפות והצגת נתונים כספיים של העירייה ימים מסיום הרבעון 45הוצאת דוחות רבעוניים תוך

 לתושב

 Q3  הקמת תשתית במערכת המידע שתספק נתוני אמת בסיום כל חודש לצורך

 הצגה לראש העיר

עיר עם הפנים  6786 עירייהשקיפות והצגת נתונים כספיים של ה

 לתושב
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 גבייה ושומה 

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 18,000 Q2 עיר עם הפנים  6714 אכיפה גבייה הכנה וניהול  מכרז אכיפת גבייה

 לתושב

 Q2  הפעלת אכיפה מנהלית באמצעות חברת גבייה. השירות כולל הכנת תכנית

, מעקב אחר חייבים, טיפול בחייבים בדרך של אכיפה מנהלית, הפעלת עבודה

קבלני הוצאה לפועל, הפעלת עובדי שטח למשלוח הודעות, ביצוע עיכולים 

 באופן ממוחשב

עיר עם הפנים  6720 אכיפת גבייה

 לתושב

 Q4  טיפול בהשגות ועררים של בעלי העסקים בעקבות משלוח הודעת השומה

יום ממועד הפניה עבור כלל ההשגות  60מענה תוך בהתאם לחוק הערר )

 ועררים שיוגשו כתוצאה משליחת תוצאות הסקר(

 עיר של עסקים 6692 הגדלת בסיס השומה

₪ 90,000 Q1  העסקת עובד חיצוני זמני במשרה חלקית לשנה לסיוע בביצוע הפרויקטים

הלת )סקר נכסים, הגדלת בסיס חיוב ארנונה לנישומים עסקיים( כפוף למנ

 השומה

עיר עם הפנים  6711 הגדלת בסיס השומה

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  6716 החלפת מערכת ממוחשבת לגבייה הטמעת המערכת הנבחרת באגף גבייה

 לתושב

₪ 20,000 Q3 הטמעת הליך תשלומי רשות בכל אגפי  קיום הדרכה לעובדים רלוונטיים להצגת ולשיווק השירות המוצע לתשלום מקוון

 ייההעיר

עיר עם הפנים  6712

 לתושב

 Q3  קיום ישיבות ובניית אפשרות  -התאמת התוכנה לצרכי האגפים השונים

 התשלום במערכת

הטמעת הליך תשלומי רשות בכל אגפי 

 העירייה

עיר עם הפנים  6713

 לתושב

 Y  הסדרי פשרה ומחיקת חובות )לפי סעיפים  הכנת תיקים לדיון בוועדת הבחינה

 קודת העיריות(לפ 339-ו 338

עיר עם הפנים  6701

 לתושב

 Y   הכנת נתונים לסדר יום המופץ לחברי המועצה, הצגת הנתונים  -מליאה

 במליאה

הסדרי פשרה ומחיקת חובות )לפי סעיפים 

 לפקודת העיריות( 339-ו 338

עיר עם הפנים  6704

 לתושב

₪ 70,000 Y  עיר עם הפנים  6679 ירההפקת חיובי ארנונה והיטל שמ הוצאת שוברי ארנונה

 לתושב
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 Y  עיר עם הפנים  6682 הפקת חיובי ארנונה והיטל שמירה גביית חובות עבר

 לתושב

 Q2  הפקת חומר מודפס+קובץ  -מכרז להפקת תלושי ארנונה/שמירה/אגרת שילוט

 הכנת החומר למכרז ופרסומו -למשלוח בדוא"ל 

פנים עיר עם ה 6683 הפקת חיובי ארנונה והיטל שמירה

 לתושב

₪ 10,000 Q4 עיר עם הפנים  6717 שירות קבלת תלושי ארנונה במייל הגדלת מספר מקבלי התלושים בדוא"ל

 לתושב
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 נכסים 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y   העברת החלטות לאישור מועצה, כגון חוזים, החלטת וועדת הקצאות/הסכמי

 הקצאות

עיר עם הפנים  6752 ליאהאישורי מ

 לתושב

 Q1  הכנת דוחות, קיום פגישות עבודה, סריקת מסמכים, השלמת חומרים והגשת

 הדוח

עיר עם הפנים  6735 ביקורת משרד הפנים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6754 מענה לפניות תושבים מענה לפניות תושבים באמצעות מערכת המוקד, מיילים וטלפונים

 לתושב

 Y  משא ומתן, הכנת טיוטת חוזה וחתימה, ניהול חוזים  -כרת ושכירת נכסים  הש

 מול צד ב' 

עיר עם הפנים  6746 ניהול נכסי העירייה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  6747 ניהול נכסי העירייה הסכמים עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין  -מתן רשות שימוש עפ"י הקצאה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  6748 ניהול נכסי העירייה במסגרת קבלני בניה וקבלני עירייה התחייבויות לשימוש בשטח

 לתושב

 Y   משא ומתן, קיום ישיבות ברמ"י, הכנת טיוטת חוזה וחתימה,  -חוזי חכירה

 ניהול חוזים מול צד ב' 

עיר עם הפנים  6750 ניהול נכסי העירייה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6751 ניהול נכסי העירייה מושקות והיתרי בניההפקת מפות הקצאות, הפקת מדידות, הפקת גר

 לתושב

 Y  )'עיר עם הפנים  6755 ניהול נכסי העירייה מעקב אחר הכנסות בגין נכסים )שכ"ד, דמי מפתח וכו

 לתושב

 Y   עדכון נכסים כולל תכניות חדשות, קליטת ופתיחת נכסים חדשים, קליטת

 היתרים והפקעות

עיר עם הפנים  6729 כסיםעדכוני מערכת נ

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6730 עדכוני מערכת נכסים מכרז לבחירת ספק חיצוני לעדכוני המערכת הנכסים

 לתושב
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 Y   ,פיקוח  על נכסים שהוקצו במסגרת הליכי הקצאה עפ"י נוהל משרד הפנים

 פקוח על נכסים שהופקעו כולל בעט מתן היתר בניה

חוק מקרקעי ציבור  -ה פיקוח על נכסי העיריי

 1981)פינוי קרקע( התשמ"א 

עיר עם הפנים  6741

 לתושב

 Y   ביצוע מדידות מקרקעין לצורך הגשת אישור קרקע ופרוגרמה מגופים

 ממשלתיים וממפעל הפיס

עיר עם הפנים  6734 קולות קוראים

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  6684 שיפור תהליכי עבודה וממשקים עדכון הנוהל מתן רשות שימוש במתקנים המצויים במוסדות עירוניים

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  6699 שיפור תהליכי עבודה וממשקים הפצת הנוהל וקיום הדרכות לעובדים רלוונטיים

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  6738 שיפור תהליכי עבודה וממשקים כתיבת נוהל מתן רשות שימוש במתקנים לעמותות

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6745 תביעות ביטוחים כנגד העירייה ם סיורים בשטח לצורך בירור המקרים והמיקום ומענה בהתאםקיו

 לתושב
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 ביטוח 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q3 )עיר עם הפנים  6775 חוזים כתיבת נוהל ניהול מערך החוזים )לרבות הארכות חוזים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6777 חוזים ניהול נספחי ביטוח ופגי תוקף

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6778 חוזים ניהול חוזים פגי תוקף

 לתושב

 Y  הדרכת העובדים הרלוונטיים בנושא התמודדות עם תביעות נזיקין והצגת

 הנוהל

עיר עם הפנים  6773 יצירת ממשקים פנים ארגוניים

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  6774 יצירת ממשקים פנים ארגוניים קת לקחים שנתית למניעת תביעות נזיקין קיום הדרכת הפ

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  6768 מכרזים ניהול מכרז חוקרים פרטיים

 לתושב

₪ 800,000 Y   ניהול שוטף של מערך הביטוחים, כולל ניהול מו"מ מול חברות הביטוח, חידוש

 הביטוחים ועדכון מבטחים

עיר עם הפנים  6779 ערך הביטוחיםמ

 לתושב

 Y   בחינת הביטוחים הנדרשים לקיום פעילויות מטעם העירייה, בהתאם לתכניות

 העבודה של האגפים 

עיר עם הפנים  6781 מערך הביטוחים

 לתושב

 Q1  הפנים עיר עם  6758 מערכת לניהול תיקי עריכת דין דרישות/תביעות -הטמעת מערכת לניהול תיקי נזיקין

 לתושב

 Y   מעקב ובקרה אחר תיקי תביעה, תיקי דרישה, סכומי פיצוי משולמים, הוצאות

 משפטיות, תשלומי שכ"ט, באמצעות המערכת לניהול תיקים

עיר עם הפנים  6759 מערכת לניהול תיקי עריכת דין

 לתושב

₪ 50,000 Y  דיקת טיפול בדרישות תשלום של פונים שונים לפיצוי/תביעה בבימ"ש, ב

הנסיבות מול גורמים פנימיים וחיצוניים, איתור מסמכים רלוונטיים, בדיקת 

 תיעוד רפואי ומתן מענה ראשוני למכתב תוך שלושה שבועות מקבלת המכתב

עיר עם הפנים  6760 ניהול תביעות בתחום הנזיקין

 לתושב
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 Y   עם הפנים  עיר 6761 ניהול תביעות בתחום הנזיקין ניהול מו"מ מול התובע/העו"ד

 לתושב

₪ 600,000 Y   עיר עם הפנים  6762 ניהול תביעות בתחום הנזיקין אישור תשלום, העברה להנה"ח לביצוע ולמעקב -הסכמי פשרה

 לתושב

₪ 50,000 Y   ביצוע הערכת סיכון, העברה לייצוג חיצוני ככל שנדרש,  -תביעה בבימ"ש

 הגשת כתבי טענות וניהול תיקים בתביעות קטנות

עיר עם הפנים  6763 יהול תביעות בתחום הנזיקיןנ

 לתושב

 Y  משפט המחייבים נוכחות של מנהל מחלקת ביטוחים -השתתפות בדיונים בבית

 של העירייה

עיר עם הפנים  6764 ניהול תביעות בתחום הנזיקין

 לתושב

 Y  ניהול התקשרות עם עו"ד חיצוניים , ליווי משפטי לייצוג בתיק, בחינה ואישור 

 הצעות פשרה

עיר עם הפנים  6765 ניהול תביעות בתחום הנזיקין

 לתושב
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 הנדסה

 מנהל : בועז גמליאל

 מהנדס העיר

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Y   קיום הדרכות לעובדים חדשים, הדרכה למנהל מדור פיקוח בנושא קנסות

 ופיצויים למנהל מח'   השבחה ופיתוחמינהלים, קורס דיני היטלים  השבחה 

עיר עם הפנים  7214 הדרכות, השתלמויות, ימי עיון

 לתושב

 Q3 סקר עבירות בניה,  - 116הטמעת תיקון  ביצוע סקר עבירות בניה

 קנסות מינהלים

עיר עם הפנים  7210

 לתושב

 Q2 ירות בניה, סקר עב - 116הטמעת תיקון  התקנת והטמעת מערכת לביצוע קנסות מינהליים

 קנסות מינהלים

עיר עם הפנים  7211

 לתושב

 Q2 הנגשת המידע התכנוני במערכת ה- GIS  עיר עם הפנים  7205 הנגשת המידע לציבור לכלל הציבור

 לתושב

 Y   השתתפות בועדות מחוזיות, ועדות משנה, ועדת רשות + מכינה, השתתפות

נדסי ועדות מקומיות של בישיבה אחת לחודש באיגוד מהנדסי ערים, כנסי מה

 מינהל התכנון

עיר עם הפנים  7213 השתתפות בועדות

 לתושב

₪ 

1,723,000 

Q2 / עיר צומחת 7196  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155הקמת צוות מתכננים, הפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q2 / עיר צומחת 7197  155מתחם נחמיה ונס / -דשות עירונית התח בועדה המחוזית 155המלצה להפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q4 / עיר צומחת 7198  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  בועדה המחוזית 155דיון להפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q2 /עיר צומחת 7199  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155הפקדת תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q3 /עיר צומחת 7200  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155דיון בהתנגדויות תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q4 /עיר צומחת 7201  155מתחם נחמיה ונס / -התחדשות עירונית  155אישור תכנית מתחם נחמיה ונס 

 Q2 יקטים באגף קביעת נוהל אחיד לניהול פרו כתיבת נוהל אחיד לניהול ותיעוד פרויקטים

 ועבודה במערכת אחת

עיר עם הפנים  7206

 לתושב
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 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Q2 קביעת נוהל אחיד לניהול פרויקטים באגף  איפיון המערכת הנדרשת

 ועבודה במערכת אחת

עיר עם הפנים  7207

 לתושב

 Q3 קביעת נוהל אחיד לניהול פרויקטים באגף  רכישת המערכת

 ועבודה במערכת אחת

עיר עם הפנים  7208

 לתושב

 Q4 קביעת נוהל אחיד לניהול פרויקטים באגף  הטמעת המערכת

 ועבודה במערכת אחת

עיר עם הפנים  7209

 לתושב

 Q2  עיר עם הפנים  7203 קידום התחבורה הציבורית תכנון טרנזיט מול ונת"צ ברחוב ויצמן

 לתושב

 Q4  הטמעת תוכנית התחבורה הציבורית החדשה וביצוע התאמות תשתית

 עבורה

עיר עם הפנים  7204 התחבורה הציבורית קידום

 לתושב

₪ 

2,200,000 

Q2 עיר צומחת 7195 תכנית מתאר כוללנית הפקדת תכנית המתאר 
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 בנייה ציבורית 

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 400,000 Q2 עיר עם הפנים  6878 באר לרר שלב ב' ביצוע

 לתושב

₪ 

10,000,000 

Y עיר צומחת 6882 בי"ס אנתרופוסופי ון מפורט וביצועתכנ 

₪ 

15,000,000 

Y עיר צומחת 6880 בי"ס פארק המדע שלב ג' תכנון מפורט וביצוע 

₪ 

1,500,000 

Q3 עיר עם הפנים  6879 שיפוץ מרתף -בי"ס ראשונים  תכנון ותחילת ביצוע

 לתושב

₪ 750,000 Q3 עיר צומחת 8619 רחבים מוגנים בגני ילדיםהוספת מ תכנון, קבלת היתרי בניה וביצוע 

 Y עיר עם הפנים  6877 הנגשת המידע לציבור פרסום פרויקטים חדשים לאורך השנה

 לתושב

₪ 

1,000,000 

Y עיר עם הפנים  6869 הנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך תכנון וביצוע בהתאם לתוכנית עבודה

 לתושב

₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים  6861 דרה למבנה שפ"עהס ביצוע עבודות התאמה

 לתושב

₪ 500,000 Y עיר עם הפנים  6872 הסדרת חצרות במוסדות חינוך תכנון וביצוע בהתאם לתוכנית עבודה

 לתושב

₪ 

2,500,000 

Y עיר צומחת 10352 הקמת ארבעה גני ילדים ברחוב תל אביב תכנון, קבלת היתר בניה ותחילת ביצוע 

₪ 325,000 Q2 עיר עם הפנים  6864 התקנת מעלית בביה"ס בן יהודה ביצוע

 לתושב

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  6876 ייעוץ מקצועי, וליווי היתרי בניה קבלת ייעוץ מקצועי מיועצים וליווי היתרי בניה

 לתושב



31 
 

₪ 600,000 Y עיר עם הפנים  6849 מענה לפניות מוקד טיפול בפניות בנושא בניה ציבורית

 לתושב

₪ 

2,000,000 

Q3 עיר צומחת 8627 משרדים לאגף שירותים חברתיים תכנון וביצוע 

₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים  8622 ספריה מכולה בבי"ס שקד תכנון, קבלת היתר בניה וביצוע

 לתושב

₪ 135,000 Y עיר צומחת 10606 סקר מוסדות חינוך הכנת סקר מוסדות חינוך 

₪ 100,000 Y קבלת אישורי חשמל וקונסטרוקציה למוסדות  יועץ חשמל בשטח, כתיבת חוו"ד וקבלת אישור סופיביקור קונסטרוקטור ו

 חינוך

עיר עם הפנים  6851

 לתושב

₪ 400,000 Y עיר צומחת 8628 חדרי מורים -קול קורא  הגשת קול קורא ותכנון מפורט בהתאם 

₪ 

6,000,000 

Q3 עיר עם הפנים  6875 וסדות חינוךקירוי מגרשי ספורט במ תכנון, קבלת היתר וביצוע

 לתושב

₪ 

1,000,000 

Y עיר צומחת 10353 שימור המועצה הדתית הכנת תיק תיעוד, תכנון ותחילת ביצוע 

₪ 250,000 Q2 עיר עם הפנים  8625 בית כנסת ברחוב נחשון תכנון

 לתושב

₪ 20,000 Q1 עיר עם הפנים  8623 משרדי השיטור תכנון

 לתושב

₪ 

2,000,000 

Y עיר עם הפנים  6854 שיפוצים למוסדות החינוך שיפוץ ושידרוג מוסדות חינוך במהלך השנה והיערכות לשנה"ל הבאה

 לתושב

₪ 800,000 Y עיר עם הפנים  6847 מוסדות חינוך /ציבור -תחזוקה שנתית  ביצוע איטום שנתי, תחזוקה מונעת ושבר

 לתושב

₪ 

5,000,000 

Y עיר צומחת 6887 חסני ומשרדי העיריהמבנה למ תכנון מפורט וביצוע 
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 Q1 עיר עם הפנים  8629 משרדי מערכות מידע תכנון מפורט לביצוע

 לתושב
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 היטלי השבחה ופיתוח

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 עיר צומחת 6836 הכנסות שנתידוח צפי  הכנת דוח צפי הכנסות שנתי והצגתו בפני ראש העיר, מנכ"לית וגזבר העירייה 

 Q1 עיר צומחת 8634 דרישת תשלום בגין בקשות להיתרי בנייה   הכנת תחשיבים לחיוב באגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטל השבחה אם קיים 

 Q1 עיר צומחת 10282 הכנסות מהיטלי פיתוח דו"ח אומדן הכנסות מהיטלי פיתוח לתוכנית חומש 

₪ 100,000 Y עיר צומחת 10143 הליך ערעור מול שמאי מכריע ינוי שמאי מכריע על שומות השבחה של הוועדהבקשות למ 

 Q2  עיר עם הפנים  6838 הסדרת תהליכים ושיפור הממשקים אישור להעברה בטאבו -כתיבת נוהל עדכני

 לתושב

 Q3 נים עיר עם הפ 6839 הסדרת תהליכים ושיפור הממשקים קיום הדרכה לעובדים הרלוונטים

 לתושב

 Y  עיר צומחת 10276 התחדשות עירונית בחינת תחשיבי כדאיות כלכלית - 38ת.מ.א 

₪ 150,000 Y  עיר צומחת 10277 התחדשות עירונית מינוי יועצים חיצונים -בחינת תחשיבי רווחיות  -פינוי בינוי 

 Y  עיר עם הפנים  6837 בנייהועדת משנה לתכנון ו השתתפות נציג ממחלקת השבחה והיטלי פיתוח בוועדה

 לתושב

 Q1  עיר עם הפנים  8631 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו  בדיקת חובות עבר בגין היטלי תיעול עפ"י הסכמי פיתוח

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8632 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו  חיוב בגין חריגות בנייה עפ"י נתוני מחלקת פיקוח

 לתושב

 Q1  בדיקת קיום של חוב בהיטל השבחה והעברה לשמאי הוועדה לבחינה נוספת

 וחישוב ההיטל.

עיר עם הפנים  8633 טיפול במתן אישורים להעברה בטאבו 

 לתושב

 Q2  יצירת מאגר מידע לפי תיקי בניין המרכז את כלל המסמכים מכל הבקשות

 השונות

עיר עם הפנים  6841 מיחשוב תהליכים במחלקה

 לתושב
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 Q2 עיר עם הפנים  6844 מיחשוב תהליכים במחלקה בחירת ספק לרכישת תוכנה לניהול שומות השבחה

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  6845 מיחשוב תהליכים במחלקה סריקה וטיוב מסמכי היטלי השבחה באמצעות חברה חיצונית

 לתושב

 Q2  פנים עיר עם ה 6846 מיחשוב תהליכים במחלקה הטמעת המסמכים במערכת

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10283 )ג( 19פטור מהיטלי השבחה לפי ס'  בחינת בקשות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10281 שומות מוקדמות ניהול בקשות יזומות להיטלי השבחה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10179 שמאית וועדה הוצאת שומות, פגישות עבודה, תשלום שכ"ט, יעוץ ויצוג שמאים

 לתושב

₪ 500,000 Y עיר עם הפנים  10278 תוכנית פוגעת - 197תביעות לפי סעיף  חוות דעת תוכנית פוגעת ותשלומים עפ"י פסיקות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10279 תוכניות חדשות בחינת השבחה לתוכניות חדשות

 לתושב

 Y  קב הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שבוצעו / יבוצעו, מע

 והובלה של דרישות החיוב.

עיר עם הפנים  6835 חיובי גובלים -תחשיבי היטלי פיתוח 

 לתושב

 Y  הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שבוצעו / יבוצעו, מעקב

 והובלה של דרישות החיוב.

  8635 חיובי גובלים -תחשיבי היטלי פיתוח 
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   כבישים ופיתוח
 

תאריך  תקציב

 דיע

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 

5,000,000 

Q1  העסקת יועץ חיצוני לצורך ביצוע הסקר, בניית תוכנית עבודה רב שנתית

 ותחילת ביצוע

 עיר ירוקה 7110 קרצוף ריבוד ברחבי העיר  

 Y  )עיר בוטיק 7085 בדיקות דפי מידע ביצוע בדיקות, השלמות, תיקוני דפי מידע )במסגרת תהליך היתר בניה 

 Y  בדיקות  100-ביצוע בדיקות ואישור תכניות הגשות סניטריות להיתר בניה )כ

 בחודש(

 עיר בוטיק 7086 בדיקות ואישור תכניות להיתר בניה

 Y  בדיקה, אישור ותאום תכניות מול חברת חשמל,  -תיאום תכנון מול גורמי חוץ

 חבורהבזק, סלקום, פרטנר, קווי נפט, קווי גז, משרד הת

 עיר ירוקה 7089 בדיקות ותאום תכניות מול גורמי חוץ

 Y  ביצוע בדיקות: תכניות לאחר ביצוע, אישורי מכון תקנים, אישורי מתכננים

 לצורך אישור אכלוס

 עיר בוטיק 7087 בדיקות מבנים לפני תעודת גמר

 Y  ,קבלת הפניה, בחינתה, החלטה להמשך טיפול, העברתה לטיפול המפקח

 כמויות, ביצוע הזמנה ובקרה כתבי 

עיר עם הפנים  7097 מענה לפניות מוקד

 לתושב

 Y  עריכת בקרה בשנת הבדק, ביצוע סיור בסיום שנת הבדק ובקרה על טיפול

 בליקויים ככל שיידרש

 עיר ירוקה 7092 מעקב אחר ליקויים בשנת בדק

₪ 350,000 Y  ות מחיר, בדיקות קבלת הצע -הוצאת הזמנות עבודה אחת לשלושה חודשים

 ובחירת המפקח

עיר עם הפנים  7095 ניהול התקשרות עם מפקח תשתיות חיצוני

 לתושב

₪ 300,000 Q2 עיר בוטיק 7116 פיתוח סמטה ברחוב העומרים ביצוע הפרוייקט 

₪ 

3,000,000 

Y עיר צומחת 7131 פיתוח תשתיות יד אליעזר המשך ביצוע עבודות פיתוח 

₪ 750,000 Q1 עיר ירוקה 7158 קיר ברחוב העצמאות הגובל עם השצ"פ בביצוע 

₪ 

1,700,000 

Y שביל אופנים מרח' ויצמן דרך רח' בן גוריון  תכנון

 ומערבה עד לרח' שמיד

 עיר ירוקה 7153
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₪ 

1,300,000 

Q2 שביל אופנים מרח' שמיד דרך אבנר בן נר עד  המשך ביצוע הפרוייקט

 הנפת הדגל

 עיר ירוקה 7108

₪ 

3,500,000 

Y  בדיקת חלופה עקרונית לשיפור בטיחות תוך שימור העצים הקיימים, תכנון

 וביצוע

 עיר ירוקה 7099 שיפורי בטיחות ברחוב הבנים

₪ 

2,000,000 

Q4  עיר ירוקה 7139 שצ"פ גבעת אהבה שלב: פיתוח מסביב בית הכנסת -ביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ גבעת אהבה 

 Y  הליך מתן אישור היתר חפירה של גורמי חוץ ברחבי בקרת על  ת -תיאום ביצוע

 העיר

תיאום ובקרה על היתרי חפירה/עבודה 

 ברחבי העיר

 עיר ירוקה 7090
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 רישוי ופיקוח 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y   ימי עבודה מיום קבלת הפניה  10הפקת נוסח פרסום בבקשות עם הקלות תוך

 ות התכנון והבניה.עפ"י תקנ

בדיקת היתרי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 בניה 

עיר עם הפנים  7037

 לתושב

 Y   ימים מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות התכנון  10בדיקת תנאים מוקדמים תוך

 והבניה  

בדיקת היתרי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 בניה 

עיר עם הפנים  7038

 לתושב

 Y  ימים מיום קליטת הבקשה להיתר עפ"י  45בוץ לוועדה תוך בקרה מרחבית ושי

 תקנות התכנון והבניה 

בדיקת היתרי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 בניה 

עיר עם הפנים  7039

 לתושב

 Y   בדיקת היתרי  -רישוי זמין  עבודה במערכת  ימים מיום החלטת הוועדה עפ"י תקנות התכנון והבניה  30בקרת תכן תוך

 בניה 

עיר עם הפנים  7040

 לתושב

 Y  לאחר השלמת כל הדרישות והתשלומים עפ"י תקנות התכנון  הפקת היתר בניה

 והבניה 

בדיקת היתרי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 בניה 

עיר עם הפנים  7041

 לתושב

 Y   ימים מיום קבלת הפניה עפ"י תקנות התכנון  5בדיקת תנאים מוקדמים תוך

 והבניה  

הכנת תיקי  -וי זמין במערכת ריש עבודה 

 מידע להיתר 

עיר עם הפנים  7033

 לתושב

 Y   ימים מיום קליטת הבקשה למידע להיתר עפ"י  7הפצה לגורמי פנים וחוץ תוך

 תקנות התכנון והבניה 

הכנת תיקי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 מידע להיתר 

עיר עם הפנים  7034

 לתושב

 Y  ימים מקבלת המידע מגורמי הפנים  8ידע להיתר תוך סיכום ומסירת תיק מ

 והחוץ עפ"י תקנות התכנון והבניה.

הכנת תיקי  -עבודה במערכת רישוי זמין  

 להיתר  מידע

עיר עם הפנים  7035

 לתושב

 Y   ימים מיום קבלת הפניה עפ"י  30קליטת בקשה והפקת מידע תכנוני תוך

 תקנות התכנון והבניה

עיר עם הפנים  7036 א'  119פ"י סעיף ת מידע תכנוני עהכנ

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7042 הנגשת מידע לתושב / אנשי מקצוע אחת לרבעון. -פרסום באתר הוועדה אודות חידושים בתחום הרפורמה

 לתושב

 Q2 בחינת הנגשת מידע תכנוני לא מחייב לציבור באמצעות אתר ה-GIS עיר עם הפנים  7043 הנגשת מידע לתושב / אנשי מקצוע

 לתושב
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 Y   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 

עיר עם הפנים  7075 העברת זכויות בטאבו

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7053 הפקת דוחות  ת משרד האוצר אחת לרבעון ואחד שנתיהפקת דוחות מעקב עפ"י דריש

 לתושב

 Y   הפקת דוחות מעקב עפ"י דרישת רשם הקבלנים )צילום היתרי בניה + תעודות

 קבלן לכל היתר ליח"ד צמוד קרקע( חצי שנתי.

עיר עם הפנים  7054 הפקת דוחות 

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7055 הפקת דוחות  ופקיד שומה הפקת דוח מעקב עפ"י דרישת מס רכוש

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7056 הפקת דוחות  )חצי שנתי.( 38הפקת דוח מעקב למנהל התכנון לפרוייקטים של תמ"א

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7057 הפקת דוחות  הפקת דוחות נוספים עפ"י דרישה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7044 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי שבוע לפני קיום הוועדה הכנת סדר יום לוועדות ופרסומו עד

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7045 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי השתתפות נציג ממחלקת רישוי בוועדה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7046 לתכנון ובניה + רשות רישויוועדות משנה  הפצת פרוטוקול החלטות תוך שלושה ימים ממועד קיום הוועדה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7047 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי הכנת פרוטוקול מלא ושליחתו לחברי הוועדה עד שבוע לפני הוועדה הבאה

 לתושב

 Y   עדכון המערכות בהחלטות הוועדה, פרסום ההחלטות לכל נושא בנפרד

 יםוהפצתן ליזמ

עיר עם הפנים  7048 וועדות משנה לתכנון ובניה + רשות רישוי

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7060 וועדות ערר הכנת כתבי תשובות עם היועמ"ש

 לתושב
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 Y  עיר עם הפנים  7061 וועדות ערר השתתפות נציג בפני וועדת ערר

 לתושב

 Q1 הוועדה  רכב שטח לצורך אכיפה בשטחים הפתוחים הנמצאים באחריות

 )פעמיים בשבוע(

יישום חוות דעת יחידת הבקרה לחידוש 

הסמכת ועדה מקומית נס ציונה כעצמאית 

 18.4.18מיוחדת מתאריך 

עיר עם הפנים  7077

 לתושב

 Y   קבלת התראות, נסיעה ובדיקה בשטח תוך שעה מקבלת הפניה ומתן טיפול

 התראות בחודש( 6-מונע לסכנה באופן מיידי כולל תליית שילוט מתריע )כ

מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים 

 מסוכנים

עיר עם הפנים  7082

 לתושב

 Y  מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים  הוצאת דרישה למניעת הסכנה לבעלי השטח/קרקע

 מסוכנים

עיר עם הפנים  7083

 לתושב

 Y  ע העבודה אם לא בוצע תיקון/הריסה ע"י הבעלים, הזמנת קבלן, בקרה על ביצו

 וחיוב הבעלים בעלויות

מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים 

 מסוכנים

עיר עם הפנים  7084

 לתושב

 Y מבנים מסוכנים עפ"י חוק עזר למבנים  סקר מבנים מסוכנים

 מסוכנים

עיר עם הפנים  8641

 לתושב

 Y   ימים מיום קליטת הבקשה למידע  7מתן דרישות/הנחיות לתיק המידע תוך

 ר עפ"י תקנות התכנון והבניה להית

עיר עם הפנים  7079 מערכת רישוי זמין

 לתושב

₪ 35,000 Q1  116בחירת חברה חיצונית למיפוי ולקביעת עלויות לחריגות בנייה עפ"י תיקון 

 לחוק התכנון והבנייה

לחוק  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 

 התכנון והבנייה

עיר עם הפנים  7062

 לתושב

 Q1 לחוק  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון  ינת תוכנה לביצוע ולניהול הסקרבח

 התכנון והבנייה

עיר עם הפנים  7063

 לתושב

₪ 

3,000,000 

Q3 לחוק  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון  ניהול החברה החיצונית וביצוע הסקר

 התכנון והבנייה

עיר עם הפנים  7064

 לתושב

 Y  ט לכניסה לאתרים בהן יש חריגות, ביצוע סיורים בכלל קבלת אישור בית משפ

 האתרים שעלו בהן חריגות וקבלת החלטה להמשך טיפול

לחוק  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 

 התכנון והבנייה

עיר עם הפנים  7065

 לתושב

 Y   הכנת תיק פיקוח, ביצוע חקירה, העברה לתובע העירוני, מתן השלמות ככל

 בבית המשפט ככל שיידרש שיידרש והופעה

לחוק  116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון 

 התכנון והבנייה

עיר עם הפנים  7066

 לתושב
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 Y   עיר עם הפנים  7058 סריקות תיקי בניין בקרה ומתן מענה במקרה הצורך על טיוב מסמכי ארכיב שנסרקו

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7049 עדכון מערכות המחשוב )ניהול וועדה(  ניהול הטמעת נהלי עבודה בהתאם לתקנות התכנון והבניה

 לתושב

 Y   טפסים לשם קבלת אישור לתחילת עבודה, החתמת מהנדס העיר  15בדיקת

 ויו"ר הוועדה ומתן אישור לתחילת עבודה

עיר עם הפנים  7071 פיקוח על הבניה

 לתושב

 Y   לבחינת בטיחות בקרה על תכנית ההתארגנות של האתר ועריכת בקרה בשטח

( 

עיר עם הפנים  7072 פיקוח על הבניה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7073 פיקוח על הבניה פעמים במהלך הבנייה  3עריכת ביקור בכל אתר בניה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7074 פיקוח על הבניה תהליך בחינת טופס טיולים בסיום הבנייה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7080 פניות מוקד ומתן מענה מתאים קבלת פניות, יציאה לשטח

 לתושב

 Y   מענה לשאלות בנושא תכנון ובנייה בעיר,  -פעמים בשבוע  3קבלת קהל

 פגישות עם מתכננים.

עיר עם הפנים  7059 קבלת קהל

 לתושב

 Q1  116בחירת ספק לתוכנה לקליטת קנסות שיוטלו ע"י הפיקוח בעקבות תיקון 

 ניהלחוק התכנון והב

עיר עם הפנים  7067 קנסות מינהליים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7068 קנסות מינהליים איפיון התוכנה לעבודה עם קנסות מנהליים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7069 קנסות מינהליים הטמעת התוכנה במערכת ההנדסה

 לתושב

 Y   התייעצות ביצוע ביקורות בשטח, איתור חריגות וקבלת החלטה להמשך תוך

עם התובע העירוני )מתן צו הריסה/מתן צו הפסקת עבודה/מתן קנסות/העברה 

 לתובע(

עיר עם הפנים  7070 קנסות מינהליים

 לתושב
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 Q2  עיר עם הפנים  7051 שיפור השירות לתושב  מזכירה לרישוי ופיקוח -הגדלת מצבת כ"א בוועדה

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  7052 ר השירות לתושבשיפו  בחינת קביעת זמנים למענה טלפוני

 לתושב
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 תכנון בניין עיר,
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y עיר בוטיק 10628 1/257נס/מק/ 723(תצר/ 407-0407122)  אישור תצ"ר 

₪ 4,000 Q3 עיר בוטיק 7029 מרתפים -/ג 2/1נס 407-0250795  תיקונים ומתן תוקף 

₪ 36,000 Y עיר ירוקה 6957 חניה בנגבה-6/177נס/מק/  407-0536045  הפקדה 

 Y עיר צומחת 8946 86מגרש  5/128נס/ 407-0742536  הפקדה 

₪ 40,000 Q4 עיר צומחת 10577 גן דובדבן רח' בן גוריון 407-0796250  אישור 

₪ 

1,723,000 

Y עיר צומחת 6970 מתחם התחדשות נחמיה  תכנון 

₪ 20,000 Y עיר צומחת 6960 יח"ד ומרפסות- 13/1נס/מק/  תכנון 

₪ 40,000 Q3 עיר ירוקה 6965 שיבת ציון -263נס/מק/  תכנון 

 Y התחדשות  - 246נס/   407-0099911 קבלת החלטה של הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים

 עירונית העצמאות

 עיר צומחת 6969

 Y עיר צומחת 7000 בן יהודהירת שלום ט 407-0381509 הגשת תכנית 

 Y עיר של עסקים 6923 ביג -/ד108נס/  407-0564765 דיון להפקדה בועדה המחוזית 

 Y עיר צומחת 8930 110מגרש  - 4/128נס/  407-0695197 הפקדה 

 Y 107מגרשים-4/144נס/מק/  407-0696815 הפקדה 

-108 

 עיר צומחת 8940

 Y עיר של עסקים 7012 בניין בזק -שער העיר  407-0698944 וזית דיון להפקדה בועדה המח 

 Y עיר צומחת 10583 רחוב שלדג טירת שלום -407-0739631 דיון להפקדה 

 Y עיר צומחת 8949 /ב שימור ותעסוקה130נס/ -407-0756486 אישור 
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₪ 55,000 Q4 מחסני ומשרדי  2/128מק/  407-0802413 הפקדה

 עיריה

הפנים עיר עם  10575

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6906 אישור לטאבו בקרקע חקלאית  אישור יעוד קרקע חקלאית בהעברה בטאבו

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6907 בדיקת דפי מידע בדיקת דפי מידע כחלק מבקשה לקבלת מידע

 לתושב

 Y עיר של עסקים 6926 /ב3/145בינוי נס/ תיקון התכנית ואישורה 

 Y עיר צומחת 6992 בן יהודה טירת שלום יתהגשת תכנ 

 Y עיר צומחת 8944 המייסדים ושלדג טירת שלום דיון להפקדה 

 Y עיר צומחת 10573 /ב126התחדשות  אז' תעשיה א נס/ תכנון 

 Y עיר צומחת 10574 /ב137התחדשות  אז' תעשיה ב נס/ תכנון 

 Y עיר עם הפנים  6903 ועצים חיצונייםהתקשרויות עם י פנייה אל יועצים וקבלת הצעות מחיר

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6898 וועדת תכנון בנין עיר הכנת סדר יום לוועדה ופרסומו עד שבוע לפני קיום הוועדה

 לתושב

 Y  עיר בוטיק 6913 ועדת שימור אתרים וועדת שמות הכנת סדר יום לוועדה 

 Y מערכת  קליטת נתונים ובקרהGIS 6910 נים עיר עם הפ

 לתושב

 Y עיר צומחת 10582 35/א/105מק/ הפקדה 

 Y עיר צומחת 10584 רחוב התאנה  241מק/ הפקדה 

 Y עיר צומחת 10585 דגל ישראל 8/131מק/ הפקדה 

 Y עיר צומחת 10586 /א דגל ישראל9/131מק/ אישור תכנית 
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 Y עיר צומחת 8942 נורדאו פינת סוקולוב הפקדה 

 Y עיר של עסקים 6941 1/א/145נס/ הגשת תכנית 

 Y עיר ירוקה 6986 השומר-1/257נס/מק/ מתן תוקף לתכנית 

 Y עיר של עסקים 6927 מסחרי טירת שלום-38/א/105נס/מק/ תיקון תכנית והפקדה 

₪ 68,000 Y שב"צ מגרשים  4/א/145נס/מק/- תכנון

4105,4101,4201, 

 עיר בוטיק 6944

 Y עיר צומחת 6989 /א18/129נס/מק/ הפקדת תכנית 

₪ 50,000 Y עיר צומחת 6954 חורשת המושבה -262נס/מק/ תכנון 

₪ 68,000 Q4 עיר צומחת 6936 111שצ"פ  3/144נס/מק/- דיון להפקדה והפקדה 

 Y  עיר בוטיק 6978 קאנטרי -3/93נס/מק/ הפקדת תכנית 

₪ 65,000 Y ר צומחתעי 6948 שינוי תעסוקה למבני ציבור. -7/126נס/מק/ תכנון 

₪ 50,000 Y שינוי מתקן הנדסי למבני  -41/105נס/מק/א/ תכנון

 ציבור.

 עיר צומחת 6953

 Y עיר צומחת 6995 גולומב -264נסמק/ הפקדה 

 Y עיר של עסקים 7016 407-0508069סביוני נצר    הפקדה 

 Y עיר צומחת 8921 פינוי בינוי הטייסים תכנון 

 Y עיר צומחת 8922 זר והאצ"לפינוי בינוי יד אליע תכנון 

 Y עיר של עסקים 7009 כביש רחובות 311פיצויים נס/ דיון בועדת ערר 

 Y  מענה לשאלות בנושא תכנון ובנייה בעיר, פגישות  -קבלת קהל פעמיים בשבוע

 עם מתכננים 

עיר עם הפנים  6908 קבלת קהל

 לתושב

 Q4 עיר צומחת 10625 /א145/רישום תצ"ר נס הכנת  החומר להגשה לרשם המקרקעין 
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₪ 

1,800,000 

Y עיר צומחת 6971 1/ 155שטח השלמה  למתחם נחמיה נס/ תכנון 

 Y עיר צומחת 8924 שכונה צפון מזרחית הגשה 

 Y עיר צומחת 6983 שלום טירת -שלום לחמי  הפקדת תכנית 

 Y עיר של עסקים 8950 תוספת משרדים בקניותר דיון להפקדה בועדה מחוזית 

 Y עיר צומחת 10581 /א ניוד שטחי שירות123תכנית בינוי נס/ אישור 

₪ 

2,200,000 

Y  עיר צומחת 6917 תכנית המתאר דיון במועצה הארצית על שינויים בתכנית 

 Y עיר צומחת 10580 42תמ"א  תכנון 

 Y עיר ירוקה 6920 37/21/3תמ"מ  תיקון התכנית בהתאם להתנגדויות 

 Y עיר של עסקים 7018 תצר נתיבי ישראל ימה על תוכניות תיקון תצ"ר וחת 

 Y  עיר ירוקה 7020 תצר רחוב השומר  תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 

 Y  עיר של עסקים 7024 /ב126נס/ 3/710תצר/ תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 

 Y עיר צומחת 10629 תצר 6/658תצר/ אישור תצ"ר 

₪ 50,000 Q3 עיר בוטיק 7031 70,נס/631תצר/ דיקה, ודיון בועדה הגשת תצ"ר, ב 

 Q1  עיר של עסקים 7025 /א145נס/ 704תצר/ תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 

 Q2  עיר של עסקים 7026 /ב לנדא3/145נס/ 712תצר/ תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 

 Y עיר צומחת 10627 8/119נס/מק/ 722תצר/ אישור תצ"ר 

 Y עיר צומחת 10626 עוקף מזרחי 724תצר/ צ"ר, בדיקה, ודיון בועדההגשת ת 

 Y עיר צומחת 10587 מסילת רכבת 726תצר/ הגשת תצ"ר, בדיקה, ודיון בועדה 
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 Y  עיר של עסקים 7017 בית לנדא -9/659תצר/ תיקון תצ"ר וחתימה על תוכניות 

 Y עיר צומחת 10578 מטרו 101תת"ל  תכנון 

 Y עיר צומחת 10579 /ד87תת"ל  תכנון 
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 תנועה 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 50,000 Q1 עיר עם הפנים  10511 רחוב אלי כהן -הארכת פאזה לרמזור קיים  תכנון וביצוע

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6815 וי זמיןהיתרי עבודה וריש מתן הרשאות להיתרי עבודה במערכות הרשאות להיתרי עבודה ורישוי זמין

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  6818 היתרי עבודה שנתיים מתן היתרי עבודה שנתיים לקבלני התשתית ולגורמים בעירייה

 לתושב

 Y  כתיבת פרוטוקול התייעצות, קיום  -קבלת אישור להסדרי תנועה מהמשטרה

 פגישה וקבלת אישור

ם עיר עם הפני 6817 משטרה -הסדרי תנועה 

 לתושב

 Y  בדיקת תכניות הסדרי תנועה זמניים לביצוע או אתר התארגנות לפרויקטים או

 לעבודות פרטיות

עיר עם הפנים  6816 עבודות פרטיות -הסדרי תנועה 

 לתושב

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  10624 הסדרי תנועה וחנייה כללים שינויים בהסדרי תנועה וחנייה כללים

 לתושב

 Y עיר בוטיק 6820 הסדרי תנועה לאירועים ישורתכנון וא 

 Y עיר עם הפנים  10508 וועדת תחבורה הכנת חומרים והצגתם בוועדה

 לתושב

₪ 200,000 Y + ביצוע החלטות וועדת תנועה מקומית/מרכזית 

 חוות דעת מומחים 

עיר עם הפנים  10622 וועדת תנועה

 לתושב

 Y עיר ירוקה 6826 וועדת תנועה  קומיתריכוז נושאים לוועדת תנועה מרכזית ומ 

 Y  מענה לפניות מוקד, לפניות דרך אתר האינטרנט, מייל, מכתבים, פקס או

 טלפונית

עיר עם הפנים  6819 טיפול ומענה לפניות מוקד

 לתושב

₪ 500,000 Y מעגל תנועה בצומת שדרות העמק רחוב  תכנון כולל מדידה וביצוע

 כרמים

עיר עם הפנים  10509

 שבלתו
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 Q4 סלילת שבילי אופניים בהתאם לתכנית  תכנון מפורט לשביל אופניים וביצוע

 המתאר

 עיר ירוקה 6808

₪ 200,000 Y עיר עם הפנים  10621 ספירות תנועה סקר ספירות תנועה ברחבי העיר

 לתושב

₪ 38,000 Q3  השלמת סקר תמרורים באמצעות סוקר חיצוני והטמעתו במערכתGIS עיר ירוקה 6821 סקר תמרור 

₪ 700,000 Y עיר עם הפנים  6803 מרגולין-רימזור צומת נחשון תכנון וביצוע

 לתושב

₪ 200,000 Q2 עיר ירוקה 6806 הבנים-רמזור צומת נורדאו תכנון והחלפת הפנסים ללדים 

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  10623 רמזורים קיימים שינוים בפרוגרמות רמזורים קיימים

 לתושב

₪ 

1,000,000 

Y שינויים גיאומטריים להרחבת צומת מרגולין  תכנון הרחבת הצומת, התאמת הרמזורים בהתאם וביצוע

 אלי כהן

עיר עם הפנים  10510

 לתושב

 Y שיפור רמת שירות התחבורה הציבורית בעיר  הכנת פרוגרמה וביצוע

 )קווים פנים עירוניים(

 עיר ירוקה 6810
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 תשתיות 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y עיר עם הפנים  10477 בדיקת תוכניות בדיקת תוכניות להיתר ואישורם

 לתושב

₪ 

4,000,000 

Y עיר ירוקה 7185 שד' העמק, דרך רבין -מאסף מרכזי, תרמ"ג  תכנון וביצוע 

 Y יר עם הפנים ע 10589 מענה לפניות מוקד טיפול בפניות מוקד , בדיקתם ומתן מענה

 לתושב

₪ 

2,000,000 

Y עיר צומחת 10618 מתחם השוק סלילת כבישים, הכנת תשתיות, ניקוז, ביוב, תאורה ותקשורת 

₪ 

2,000,000 

Q2 עיר ירוקה 7190 , שצ"פ יעקב חזן, רח' העפרוני105נס/ עבודות פיתוח בשצ"פ 

₪ 

3,000,000 

Q4 עיר ירוקה 7191 , שצ"פ מרכזי  שלב ג'105נס/ תכנון וביצוע 

₪ 

20,000,000 

Q4 עיר צומחת 7183 ב', פיתוח שלב א' 130נס/ פיתוח במתחם, הכנות תשתיות על של ניקוז 

₪ 

3,000,000 

Q4 עיר ירוקה 7184 , רח' בני בנימין, שצ"פ מרכזי151נס/ תכנון 

 Y  עיר עם הפנים  7176 דרישות הנהלהעבודות יזומות שונות,  ביצוע עבודות שונות בהתאם להנחיות ההנהלה ככל שיידרש

 לתושב

₪ 

11,000,000 

Q4 עיר של עסקים 7180 , רח' אילן רמון, רח' איילון123פיתוח נס/ סלילה רח' אילן רמון, רח' איילון 

₪ 

5,000,000 

Y עיר של עסקים 7187 "לב העיר" 126פיתוח נס/ תכנון וביצוע 
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₪ 

2,000,000 

Y עיר צומחת 10617 134פיתוח נס/ יקוז, ביוב, תאורה ותקשורתסלילת כבישים, הכנת תשתיות, נ 

₪ 

3,000,000 

Q2 עיר של עסקים 7177 פארק המדע צפוני 144/145פיתוח נס/ סלילה דרך הנפת הדגל 

₪ 

20,000,000 

Q3 עיר של עסקים 7178 פארק המדע צפוני 144/145פיתוח נס/ פיתוח פארק המדע צפוני 

₪ 

4,000,000 

Q1 עיר ירוקה 7123 וייקט הספורטקפר תכנון 

₪ 

1,000,000 

Y עיר צומחת 10620 רח' האלופים סלילת כבישים, הכנת תשתיות, ניקוז, ביוב, תאורה ותקשורת 

₪ 

11,000,000 

Q4 עיר ירוקה 7188 רח' ויצמן צפוני, נתיב שלישי, נת"צ תכנון 

₪ 620,000 Q4 עיר צומחת 7192 רח' ירושלים, קו ניקוז ביצוע 

₪ 

5,000,000 

Y עיר צומחת 10619 שיקום ניקוז עירוני לפי תכנית אב עבודות ניקוז בהתאם לתוכנית אב 

₪ 142,000 Q4 עיר ירוקה 7189 תכנית אב לניקוז הכנת תכנית ואישורו ע"י גורמים שונים 
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 השרות המשפטי 

 כהן-מנהלת : עו"ד שולמית מנדלמן

 יועצת משפטית
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה ר משימהתאו

 Y עיר עם הפנים  10076 וועדת השלושה/ מיוחדת השתתפות בישיבות, ליווי משפטי, פרוטוקולים וייעוץ שוטף

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10077 ועדת הקצאות השתתפות בישיבות, פרוטוקולים וייעוץ שוטף. חוו"ד למליאה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10078 ועדת תמיכות ולים וייעוץ שוטף. השתתפות בישיבות, פרוטוק

 לתושב

 Y  טיפול בפניות הציבור שהתקבלו והופנו לגורם רלוונטי בשירות המשפטי

 במקרה הצורך

טיפול במענה לפניות ציבור/מוקד עירוני/צור 

 קשר/גורמים פנים עירוניים

עיר עם הפנים  9017

 לתושב

 Y  טיפול במענה לפניות ציבור/מוקד עירוני/צור  ימים מקבלתה 7מתן מענה מתאים לפניה תוך

 קשר/גורמים פנים עירוניים

עיר עם הפנים  9018

 לתושב

 Y  ניהול ההתקשרות וליווי מקצועי של הייעוץ המשפטי החיצוני, לרבות מול

 גורמים פנים עירוניים 

עיר עם הפנים  9028 ייעוץ משפטי חיצוני

 לתושב

 Y ועצים חיצוניים לרבות בשיתוף גורמים פנימיים לניהול קיום ישיבות עם י

 הנושאים שבטיפול היועצים החיצוניים

עיר עם הפנים  9029 ייעוץ משפטי חיצוני

 לתושב

 Y  ליווי משפטי להקמת מינהלת, הסכמים מול גורמים ממשלתיים, בחירת יועצים

 חיצוניים, ליווי הקשר עם החברה הכלכלית

 עיר צומחת 10090 עירונית התחדשות-ליווי משפטי 

 Y  ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים בנושאים שונים ע"י כלל הגורמים בשירות

 המשפטי

עיר עם הפנים  9025 ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים בעירייה

 לתושב

 Y ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון  השתתפות בישיבות הכנה ורשות רישוי אחת לחודש

 ובניה

 עיר צומחת 10092
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 Y  השתתפות בישיבות ועדה מקומית לתכנון ובניה )ועדת משנה ומליאת הועדה

 המקומית לתכנון ובניה(

ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון 

 ובניה

 עיר צומחת 10093

 Y  ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון  תביעה -פיקוח  -ישיבות סטטוס חודשית

 ובניה

 צומחתעיר  10094

 Y ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון  ישיבות עם מהנדס העיר בהתאם לצורך

 ובניה

 עיר צומחת 10095

 Y  ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון  ישיבות עם מחלקת התכנון בהתאם לצורך

 ובניה

 עיר צומחת 10096

 Y ושה ימי עבודה הכנה ובחינה משפטית של נושאים ומסמכים לוועדות תוך של

 מקבלת הפנייה

ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת 

 העיר

עיר עם הפנים  9019

 לתושב

 Y ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת  נוכחות בכלל הוועדות שנדרשת בהן נוכחות ייעוץ משפטי

 העיר

עיר עם הפנים  9020

 לתושב

 Y  ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת  ימי עבודה מקבלת המסמכים  3מעבר על פרוטוקולים ומסמכים תוך

 העיר

עיר עם הפנים  9021

 לתושב

 Y  ימי עבודה מקבלת  3טיפול בפניות הקשורות להחלטות הוועדות תוך

 המסמכים

ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת 

 העיר

עיר עם הפנים  9022

 לתושב

 Y ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת  ל השירות המשפטיהטמעת התוכנה לניהו

 העיר

עיר עם הפנים  9023

 לתושב

 Y ליווי משפטי של וועדות העירייה ושל מועצת  תחילת שימוש בתוכנה

 העיר

עיר עם הפנים  9024

 לתושב

 Y עם הפנים עיר  10097 ליווי משפטי של מועצת העיר  השתתפות בישיבות וועדת הנהלה אחת לחודש

 לתושב

 Y 1009 ליווי משפטי של מועצת העיר  השתתפות בישיבות מליאה אחת לחודש

8 

עיר עם הפנים 

 לתושב

 Y 1009 ליווי משפטי של מועצת העיר  מתן ייעוץ משפטי שוטף בנושאי מועצת העיר

9 

עיר עם הפנים 

 לתושב
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 Y 1010 פקעותליווי משפטי של מחלקת נכסים וה הכנת חוו"ד למליאה ואחרות

0 

 עיר צומחת

 Y 1010 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות טיפול בהליכים משפטיים, לרבות באמצעות יועצים חיצוניים

1 

 עיר צומחת

 Y  1010 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות טיפול וליווי עסקאות המקרקעין שמבצעת העירייה

2 

 עיר צומחת

₪ 

1,500,000 

Y  1010 ליווי משפטי של מחלקת נכסים והפקעות יעוץ שוטף

3 

 עיר צומחת

 Y עיר עם הפנים  9026 נהלי עבודה כתיבה/עדכון נוהל עבודה פנימי לשירות המשפטי

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9027 נהלי עבודה ליווי ומתן ייעוץ משפטי לנהלים עירוניים ככל שיידרש

 לתושב
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 מיסוי מוניציפלי
יך תאר תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y עיר עם הפנים  9013 אשפה עודפת ליווי משפטי שוטף חקיקה קיימת וחדשה

 לתושב

 Q1  עיר עם הפנים  9003 גיוס עורך דין קבלת עוה"ד לעבודה תוך ליווי התחלת עבודתו ע"י היועצת המשפטית

 לתושב

עיר עם הפנים  10273 הקמת עמותה לצרכים עירוניים מותהבדיקה משפטית לאפשרויות ההקמה של הע  

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9006 וועדת בחינה השתתפות בישיבות של ועדת בחינה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9007 וועדת בחינה ליווי מסמכי /פרוטוקולים של ועדת הבחינה

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9004 וועדת הנחות  השתתפות בישיבות של ועדת הנחות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9005 וועדת הנחות  ליווי מסמכים /פרוטוקולים של ועדת הנחות

 לתושב

 Y  ייעוץ משפטי לאגף גבייה ושומה ומנהל  חוו"ד וייעוץ שוטף

 הארנונה

עיר עם הפנים  9008

 לתושב

 Y ר עם הפנים עי 9010 ליווי משפטי של מחלקת היטלים ושומה חוו"ד וייעוץ שוטף

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9011 ליווי משפטי של מחלקת היטלים ושומה ליווי משפטי של דרישות ותביעות בנושא אגרות והיטלים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9012 ליווי משפטי של מחלקת היטלים ושומה חקיקה, קידום ועדכון חוקי העזר

 לתושב
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 Y עיר עם הפנים  9009 ארנונה והיטל השבחה -עררים והשגות חוו"ד וייעוץ שוטף

 לתושב
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 מכרזים והתקשרויות 
  

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 עיר עם הפנים  10084 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות הכנת תכנית עבודה שנתית למכרזים

 לתושב

 Q1  עיר עם הפנים  10085 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות 2020הכנת תכנית עבודה למכרזים לשנת

 לתושב

 Q2  עיר עם הפנים  10087 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות עבודה עפ"י נוהל התקשרויות

 לתושב

 Q1  עיר עם הפנים  10088 טיוב תהליך הטיפול במכרזים והתקשרויות עבודה עפ"י נוהל מכרזים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9015 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות יווי משפטי עבור כלל ההליכים עד לסיום התהליך, לרבות ישיבות ל

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10081 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות הכנת בקשות לקבלת הצעות מחיר לרבות ליווי ההליך

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10082 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות הכנת חוזים/כתבי התחייבויות/טפסים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10083 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות מכרזים 60-הכנת מסמכי מכרז עבור כ

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10086 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות ישיבות וועדות מכרזיםבהשתתפות

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10089 טיפול שוטף במכרזים והתקשרויות המכרז, כולל תיאום בין הגורמים בעירייה ריכוז מערך הכנת

 לתושב

 Y  קבלת שאלוני ניגוד עניינים ובדיקתם, דרישה לקבלת פרטים, עריכת הסדרי

 ניגוד עניינים, הוצאת חוו"ד ומתן מענה לשאלות בנושא

ם הפנים עיר ע 9016 טיפול שוטף בנושאי ניגוד עניינים

 לתושב
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 תובעת עירונית 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q2 עיר עם הפנים  10051 תכנון ובניה -הקמת מערך עבירות מנהליות  גיבוש מדיניות והטמעת המערכת לעבודה עם קנסות מנהליים

 לתושב

 Q2 נהליות: טפסים הקמת תשתית בתביעה העירונית לעבודה עם עבירות מ

 ונהלים

עיר עם הפנים  10052 תכנון ובניה -הקמת מערך עבירות מנהליות 

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  10053 תכנון ובניה -הקמת מערך עבירות מנהליות  תביעה-מתן הנחיות לפקחים לתפעול הקנסות המנהליים ולממשק פיקוח

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  10054 תכנון ובניה -הקמת מערך עבירות מנהליות  יםטיפול בעבירות באמצעות מתן קנסות מנהלי

 לתושב

 Y חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות  עדכון קובץ חוקי העזר וצו עבירות הקנס באופן שוטף

 הקנס

 עיר ירוקה 8994

 Y  ון חוקי עזר וצו עבירות חקיקה, קידום ועדכ חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות קנס ככל שיידרש

 הקנס

 עיר ירוקה 8995

 Q1 טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור  צמצום פיגורים

 בעניין זה

עיר עם הפנים  10057

 לתושב

 Y טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור  טיפול  שוטף בבקשות לביטול ברירות משפט

 בעניין זה

עיר עם הפנים  10058

 לתושב

 Y טיפול בבקשות לביטול דוחות ופניות ציבור  טיפול שוטף בפניות ציבור בנושא ברירות משפט

 בעניין זה

עיר עם הפנים  10059

 לתושב

 Y  בחינת פניות הציבור שהתקבלו והפנייה לגורם רלוונטי בשירות המשפטי או

 מחוצה לו במקרה הצורך

 עיר עם הפנים 10055 טיפול בפניות ציבור/מוקד עירוני

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10056 טיפול בפניות ציבור/מוקד עירוני ימים מקבלתה 7מתן מענה מתאים לפניה תוך

 לתושב
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 Y כתבי אישום, צווים שיפוטיים וקנסות  בקשה להשלמות חקירה מאגף הנדסה והכנת כתבי אישום/בקשות

 (25פיקוח על הבנייה ) -מנהליים

 עיר צומחת 10064

 Y כתבי אישום, צווים שיפוטיים וקנסות  קים בבית המשפטניהול התי

 (25פיקוח על הבנייה ) -מנהליים

 עיר צומחת 10065

 Y פיקוח על  -ליווי משפטי לצווים מנהליים קבלת החלטה לטיפול הנדרש וליווי ההליך

 הבנייה

עיר עם הפנים  10048

 לתושב

 Y פיקוח על  -ליווי משפטי לצווים מנהליים ניהול הליכים בבית המשפט הקשורים לצווים מנהליים

 הבנייה

עיר עם הפנים  10049

 לתושב

 Y פיקוח על  -ליווי משפטי לצווים מנהליים השתתפות של התובע העירוני בהשתלמויות ובימי עיון בנושא

 הבנייה

עיר עם הפנים  10050

 לתושב

 Y ו"ד, קבלת בחינת צווים מנהליים המגיעים ממדור הפיקוח על הבניה, מתן חו

 החלטה לטיפול הנדרש

פיקוח על  -ליווי משפטי לצווים מנהליים

 הבנייה

עיר עם הפנים  10091

 לתושב

 Y ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני  ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני ככל שנדרש

 ופיקוח על הבניה

 עיר ירוקה 10060

 Y ווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני לי תביעה אחת לחודש -ישיבות סטטוס פיקוח

 ופיקוח על הבניה

 עיר ירוקה 10061

 Y ליווי משפטי שוטף של הפיקוח העירוני  ליווי משפטי שוטף של הפיקוח על הבניה

 ופיקוח על הבניה

 עיר ירוקה 10062

 Y  קבלת דוחות ממדור הפיקוח על הבניה, בחינתם, קבלת החלטה לטיפול

 הנדרש

ע בתיקים מפיקוח על מתן החלטות תוב

 הבניה

1006

3 

 עיר צומחת

 Q2 עיר ירוקה 8999 עדכון חוק עזר העמדת רכב וחנייתו  אישור החוק במשרדי הממשלה הרלוונטיים 

 Q3  עיר ירוקה 9000 עדכון חוק עזר העמדת רכב וחנייתו  פרסום ברשומות 

 Y  במסגרת תכנית ליווי משפטי שוטף של מחלקת רישוי עסקים, לרבות פרויקטים

 העבודה של המחלקה

 עיר של עסקים 8998 רישוי עסקים
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 מנהלה משפטית 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y  עיר עם הפנים  10071  ליווי ומתן ייעוץ משפטי לנהלים עירוניים ככל שיידרש

 לתושב

 Y  הכנת דו"ח ביצועY עיר עם הפנים  10072 דוחות להנהלת העירייה של השירות המשפטי והגשתו

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10073 דוחות הכנת דו"ח עורכי דין חיצוניים לשימוש פנימי אחת לחצי שנה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10074 דוחות הכנת דוח למבקר משרד הפנים )תביעות תלויות( אחת לחצי שנה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10075 הזמנות וחשבונות  עקב אחר אישורה, בדיקה ואישור חשבונותהפקת הזמנה במערכת הרכש, מ

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10067 הטמעת תוכנה לניהול שירות משפטי הטמעה הסבה וניהול שוטף

 לתושב

 Y  ניהול יומן השירות המשפטי, מענה טלפוני, סריקת  -עבודת מנהלה שוטפת

 ום להשתלמויותמסמכים וניתובם, ביצוע ריש

עיר עם הפנים  10079 טיוב עבודת המנהלה 

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10080 טיוב עבודת המנהלה  קיצור משך זמן בטיפול בהזמנות ובחשבונות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9037 כנסים והשתלמויות השתתפות בכנס יועצים משפטיים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10104 מאגרים משפטיים מנוי השירות המשפטיחיפוש חומרים במאגרים המשפטיים להם

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  10105 ניהול ארכיב השירות המשפטי  ניהול ארכיון השירות המשפטי

 לתושב
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 Y עיר עם הפנים  10106 ניהול ארכיב השירות המשפטי  פתיחת תיקים, סריקת מסמכים וניהול התיקים במערכת השירות המשפטי

 ושבלת

 Y  קבלה והגשה של כתבי בית דין, פתיחת תיק במערכת השירות המשפטי

 וניתובם לעו"ד הרלוונטי 

עיר עם הפנים  10110 בתי משפט וועדות ערר -ניהול תיקים 

 לתושב

 Y בתי משפט וועדות ערר לרבות  -ניהול תיקים  טיפול בזימון הצדדים והעדים בתיקים

 ועדת ערר ארנונה

הפנים  עיר עם 10107

 לתושב

 Y בתי משפט וועדות ערר לרבות  -ניהול תיקים  מעקב אחר החלטות והפצתן

 ועדת ערר ארנונה

עיר עם הפנים  10108

 לתושב

 Y  בתי משפט וועדות ערר לרבות  -ניהול תיקים  ניהול לוח הדיונים של השירות המשפטי

 ועדת ערר ארנונה

עיר עם הפנים  10109

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9030 שיפור הממשקים בשירות המשפטי ות צוות שבועיותעריכת ישיב

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9031 שיפור הממשקים בשירות המשפטי הוצאת פרוטוקולים של ישיבות צוות

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9032 שיפור הממשקים בשירות המשפטי מעקב אחר ביצוע משימות

 לתושב
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 חינוךאגף 

 ריבה קליין מנהלת:

 הנהלת האגף
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 20,000 Y  ,גדול  1גדול בתחילת שנה,  1ביצוע כנסים למנהלי בתי ספר יסודי ועל יסודי

 מפגשים במהלך השנה 10בסוף שנה, +

עיר עם הפנים  7359 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך 

 לתושב

₪ 20,000 Y  פעילות ליווי והעשרה לחדר מורים והצוות החינוכי בבתי הספר, לחיזוק

 הייחודיות הבית ספרית

עיר עם הפנים  7361 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך 

 לתושב

₪ 30,000 Y  עיר עם הפנים  7363 םמנהלים ומורי -ליווי צוותי חינוך  יב רכזי מקצוע, רכזים חברתיים וסגני מנהלים-א-ליווי צוותים חינוכיים

 לתושב

₪ 12,000 Y  עיר עם הפנים  7364 מנהלים ומורים -ליווי צוותי חינוך  עובדי מינהל חינוך ומינהל ביה"ס-הובלת צוותים מקצועיים

 לתושב

₪ 100,000 Y    עיר עם הפנים  7381 לייווי פרט ומשפחה ועדת חריגים -מלגות סיוע לתלמידים

 לתושב

₪ 100,000 Y  שיפוץ ועיצוב מרחב למידה לאגף החינוך לצורך מפגשי מנהלים  -רחב למידהמ

 וישיבות במתחם אגף החינוך

עיר עם הפנים  7383 פיתוח תשתיות פנים ארגוניות

 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר עם הפנים  7385 פיתוח תשתיות פנים ארגוניות השתלמות להנהלת האגף

 לתושב

₪ 500,000 Y  מיועד  -רונית לקוד שפה שלישית  ותוכנית אפלקציה  פעילות תוכנית עי

לתלמידי כיתות ז +ח בכל בתי הספר העיר,  המקבלים כשעתיים שבועיות 

 כחלק מהמערכת

 בוטיקעיר  7373 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 237,000 Y  עיר בוטיק 7374 ת לקידום חדשנות וטכנולוגיה תוכניות עירוניו קידום וביצוע תכניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 600,000 Y    מיועד  -פעילות תוכנית עירונית לקוד שפה שלישית  ותוכנית אפלקציה

 לתלמידי כיתות ז +ח בכל בתי הספר העיר. שכר מורים

 עיר בוטיק 7375 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 
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₪ 390,000 Y  גוגי בתחום החינוך החדשנות והטכנולוגיה למנהלי האגף, יעוץ ניהולי  פד

 .למנהלי בתי ספר, לרכזות התקשוב, למורים, ולפרוייקטים עירוניים

 עיר בוטיק 7376 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

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

 ומי מחשבייש

 עיר בוטיק 7378 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

 Y   הרצאות ובדיקות, הפרויקט מתקיים מגני הילדים עד כיתות ט'  -בריאות השן- 

 תיאום וריכוז הפרוייקט בעבור משרד הבריאות

 עיר בוטיק 7380 תוכניות עירוניות לקידום חדשנות וטכנולוגיה 

₪ 50,000 Y עיר עם הפנים  10532 תוכנית עירונית נית למנהיגות לכל מנהלי בתי הספרתוכ

 לתושב

₪ 5,000 Q2  התקציב מיועד לעזרה לבית הספר  -תערוכה במסגרת אירועי יום העצמאות

 הנבחר בהרמת התערוכה

עיר עם הפנים  7366 תכניות עירוניות

 לתושב

₪ 30,000 Q4 ורה )תחרויות(, שיתמקד בשכבת גיל קידום לימודי אנגלית לקידום השפה הדב

 מסויימת, מיועד לתש"פ

עיר עם הפנים  7367 תכניות עירוניות

 לתושב

₪ 30,000 Q4 ימי -יב היערכות תחילת שנה -התפתחות אישית מעורבות חברתית, לכיתות י

הרצאות, ימי עיון, טקס מצטיינים  -מוקד, חוברת פעילויות, מפגשים עם רכזים

 כיבוד, מצגת, סרטון, תעודות, הזמנות, חוברת( שנתי )שי, מרצה,

עיר עם הפנים  7368 תכניות עירוניות

 לתושב

₪ 5,000 Y  עיר עם הפנים  7370 תכניות עירוניות פיתוח קהילת הורים

 לתושב

₪ 15,000 Y  עיר עם הפנים  7371 תכניות עירוניות השתתפות הרשות בהסעות פרוייקטים עירוניים

 לתושב

₪ 10,000 Y   עיר עם הפנים  7372 תכניות עירוניות אירוח משלחות מעיר תאומה

 לתושב
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 היסעים 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 

4,176,000 

Y  עיר עם הפנים לתושב 10303 חינוך מיוחד כולל ליווי 3-21תש"פ, הסעות חינוך מיוחד, גילאי 

₪ 

2,275,000 

Y עיר עם הפנים לתושב 10203 חינוך רגיל ציונה-עות למוסדות חינוך רגיל בנסתש"פ, הס 

₪ 

467,000 

Y עיר עם הפנים לתושב 10670 חינוך רגיל רב קו 

₪ 

636,000 

Y עיר עם הפנים לתושב 10669 ליווי היסעים מלווים מיקור חוץ 

₪ 5,000 Q4 שבעיר עם הפנים לתו 7339 פיתוח הון אנושי השתלמות מלווים 
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 גני ילדים 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q3 עיר עם הפנים  7407 אירועים לגנים  הפקת תערוכה של תוצרי גני הילדים

 לתושב

₪ 18,000 Y  ם עיר עם הפני 7408 אירועים לגנים  יום העצמאות -הפקת ארוע הגברה הסעים חולצות / כוכבעים אביזרים

 לתושב

₪ 189,000 Y   200חודש * 11רכישת חומרי ניקוי לגנים מועבר לחשבון הגננות  לתקופה של 

 גנים 86*

עיר עם הפנים  7394 גני ילדים

 לתושב

₪ 15,000 Y   עיר עם הפנים  7396 גני ילדים גנים 86* ₪ 155 -דמי שימוש כרטיס נטען

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7393 חינוך מיוחד -ילדים  גני חינוך מיוחד -הפעלת גני ילדים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7386 גני ילדים כללי הפעלת גני ילדים רגילים בעיר

 לתושב

₪ 468,000 Y  עיר עם הפנים  7389 גני ילדים כללי חומרי לימוד

 לתושב

₪ 50,000 Y  עיר עם הפנים  7443 הפעלת גני ילדים תכנון אדריכלי לגן עתידי

 שבלתו

₪ 50,000 Y 10292 הפעלת גני ילדים יוזמות ופרויקטים בגני ילדים  

 Y   עיר עם הפנים  7424 הפעלת צהרונים לילדי הגנים הפעלת צהרונים בגני הילדים בעיר

 לתושב

₪ 148,000 Y   הפנים  עיר עם 7425 הפעלת צהרונים לילדי הגנים חודשים 10מסגרות*  74שח עבור צהרון*  200חומרי ניקוי

 לתושב

₪ 323,000 Y   עיר עם הפנים  7426 הפעלת צהרונים לילדי הגנים חודשים 10שח לילד לחודש כפול  17תלמידים,  1900 -ציוד מתכלה

 לתושב
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₪ 12,000 Q1  עיר עם הפנים  7427 הפעלת צהרונים לילדי הגנים כפול מס צהרונים 155דמי שימוש כרטיס נטען

 לתושב

₪ 

4,540,000 

Y  עיר עם הפנים  7428 הפעלת צהרונים לילדי הגנים הזנת צהרים לילדי הצהרונים

 לתושב

₪ 

1,087,000 

Y  עיר עם הפנים  7429 הפעלת צהרונים לילדי הגנים הפעלת חוגים לילדי הצהרונים

 לתושב

₪ 250,000 Y   במקום התמת ע"פ ועדת הנחות משותפת לחינוך  -מלגות למשפחות נזקקות

 רווחה

עיר עם הפנים  7431 ת צהרונים לילדי הגניםהפעל

 לתושב

₪ 20,000 Y   עיר עם הפנים  7432 הפעלת צהרונים לילדי הגנים חוברות והכשרת הצוותים ורכישת ציוד -תוכנית חינוכית שנתית

 לתושב

₪ 50,000 Y   עיר עם הפנים  7420 י ילדים הצטיידות יעודית לגנ 1500ש"ח לתל'*32תקציב העשרה סייעת שניה ממשרד החינוך לציוד

 לתושב

₪ 10,000 Y   עיר עם הפנים  7421 הצטיידות יעודית לגני ילדים  לגן ₪ 2000גנים 5ציוד לגן חדש חד פעמי

 לתושב

₪ 440,000 Y  עיר עם הפנים  7422 הצטיידות יעודית לגני ילדים  ציוד לגנים, התחדשות וקניית ציוד

 לתושב

₪ 15,000 Q3 עיר עם הפנים  10285 עזרה ראשונה עזרה ראשונה לצוותי החינוך רענון וקורס מלא. קורסים של

 לתושב

₪ 10,000 Q3 עיר עם הפנים  7409 פיתוח הון אנושי  ארוע יום הערכות לשנת לימודים)אולם + הגברה(, לצוותי הגנים והצהרונים

 לתושב

₪ 10,000 Q4  עיר עם הפנים  7410 הון אנושי פיתוח  לסייעות הצהרונים -הרמת כוסית חגים

 לתושב

₪ 20,000 Q3  עיר עם הפנים  7411 פיתוח הון אנושי  לצוותי הגנים והצהרונים  -ארוע סיום שנה"ל מופע+ כיבוד

 לתושב

₪ 5,000 Y   עיר עם הפנים  7412 פיתוח הון אנושי  אירועים בשנה 3כיבוד ל  -הכשרת צוותי חינוך

 לתושב
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₪ 4,000 Y  עיר עם הפנים  7414 פיתוח הון אנושי  גן הרצאות למתנדבים בגניםזהב ב

 לתושב

₪ 30,000 Y   עיר עם הפנים  7415 פיתוח הון אנושי  פעמים בשנה 8הכשרה לצוותי צהרונים

 לתושב

₪ 35,000 Y  עיר עם הפנים  7434 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ גני תקשורת  3 -הפעלת קיטנות בחינוך המיוחד סוכות חנוכה ופסח ל

 לתושב

₪ 35,000 Q3 עיר עם הפנים  7436 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ הפעלת קיטנות קיץ לילדי הצהרונים חומרי לימוד

 לתושב

₪ 15,000 Q3 עיר עם הפנים  7437 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ הפעלת קיטנות קיץ לילדי הצהרונים חומרי ניקיון

 לתושב

₪ 170,000 Q3 עיר עם הפנים  7438 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ 1900שח לילד  3עלת קיטנות קיץ לילדי הצהרונים הזנת בוקר הפ

 לתושב

₪ 627,000 Q3  יום  30תלמידים כפול  1900הפעלת קיטנות קיץ לילדי הצהרונים הזנת צהרים

 שח 11כפול 

עיר עם הפנים  7439 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ

 לתושב

₪ 259,000 Q3  עיר עם הפנים  7440 קיטנות בפגרות ובחופשת הקיץ הפעלת קיטנות קיץ לילדי הצהרונים הפעלות

 לתושב

₪ 15,000 Q3  מוקדים,  2ב -מויעדת לילדים באוכ' מוחלשות  -עולים כיתה/ דרך חדשה

 שח כל קורס 5000 -מתחילה בסוף מרץ, הכנה לכיתה א' .

נים עיר עם הפ 7397 תכניות חינוכיות

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7398 תכניות חינוכיות שכר -תל"ן -פעילות בגנ"י  -ריתמוזיקה

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  7399 תכניות חינוכיות שכר -תל"ן  -פעילות בגנ"י -חינוך גופני

 לתושב

₪ 

1,210,000 

Y  עיר עם הפנים  7400 תכניות חינוכיות מכרז -חוגים בגנים -תל"ן

 לתושב

₪ 288,000 Y  עיר עם הפנים  7401 תכניות חינוכיות שכר -מעגן תכנית טיפולית לגני קדם חובה

 לתושב
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₪ 150,000 Y  עיר עם הפנים  7402 תכניות חינוכיות ספריית פיג'מה

 לתושב

₪ 30,000 Y   הכולל מנתחת התנהגות, סייעת  -סיוע לצוות הגן במענה לילדים מאתגרים

 את הגןופסיכולוגיות שילוו 

עיר עם הפנים  7403 תכניות חינוכיות

 לתושב

₪ 31,000 Y   פיילוט בשני גנים תכנית טיפול לילדים  -קידום פרטני לאוכלוסיות מוחלשות

 מוחלשים

עיר עם הפנים  7404 תכניות חינוכיות

 לתושב

₪ 12,000 Y  עיר עם הפנים  7405 תכניות חינוכיות הסעות למעברים

 לתושב

₪ 190,000 Q2  )עיר עם הפנים  7406 תכניות חינוכיות 2401כפול  79סל תרבות )הצגות שכר אולם והסעות

 לתושב

 

 



68 
 

 בתי הספר 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 53,000 Y עיר עם הפנים  8960 עובדי ומדריכי נוער תקנים כח אדם

 לתושב

₪ 10,000 Q3 עיר בוטיק 10494 בתי ספר על יסודי -תוכניות חינוכיות  מחזמר לחטיבות ביניים 

₪ 12,000 Y עיר בוטיק 10496 בתי ספר על יסודי -תוכניות חינוכיות  השלמה לתמיכת משרד החינוך -מלגות לפולין 

₪ 10,000 Y עיר בוטיק 10522 בתי ספר -תוכניות חינוכיות הובלת ציוד כבד בין בתי הספר לקריית התרבות 

₪ 15,000 Y  כיתת חינוך מיוחד בבית ספר בן יהודה, יוצאת ללמידה בחווה  -חווה חקלאית

 ברחובות

 עיר בוטיק 7444 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 24,000 Y  ילדים בקבוצה,  18-לגילאי חט"ב, עידוד יזמות טכנולוגית, כ -יזמים צעירים

 אפריל-אוק

 עיר בוטיק 7445 יסודיבתי ספר על -תכניות חינוכיות  

₪ 76,000 Y   '3ט' תוספת כיתה  כוללת   -כתת מצויינות ייחודית חט"ב גולדה כתות ז 

 קורסים + תוכנית לימודית בפארק המדע

 עיר בוטיק 7446 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 45,000 Y   ערים העצמה וחיזוק תלמידים לצמצום פ -בתיכון בן יהודה  -כתות תלם

 לימודיים, בשכבה ט'

 עיר בוטיק 7447 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 204,000 Y   עיר בוטיק 7448 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   ש"ש 95חטיבות,  5ט' ב-תגבור בבתיה"ס, לגילאי ז'-מורים מתגברים 

₪ 55,000 Y   עיר בוטיק 7449 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   י'-למשפחות מעוטות יכולת בכיתות ז' -אבחונים 

₪ 49,000 Y   עיר בוטיק 7450 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   כיתות, כולל נסיעות 3ט , -כתת מצויינות  חט"ב גולדה  כתות ז'-מכון דווידסון 

₪ 

1,100,000 

Y  ות לקראת תיגבור ויצירת קבוצות לצמצום פערים והעלאת אחוזי הבגרוי

 27בגרויות 

 עיר בוטיק 7451 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 

3,060,000 

Y  קבוצות  23תוכנית לימודית פיזיקה . כתות י' יב'   -מכון וייצמן  -שוורץ רייזמן-

 כולל הסעות ₪ 214,287עלות קבוצה 

 עיר בוטיק 7453 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 225,000 Y   'עיר בוטיק 7454 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   כיתה עירונית לצמצום פערים לימודיים -יב'  -כתות אומץ בן גוריון  י 
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₪ 50,000 Q2 עיר בוטיק 7455 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   תהליך לימוד שנתי, טיול ואירוע סיום -ח -חידון מורשת עירוני כיתות ז 

₪ 75,000 Y  'עיר בוטיק 7456 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   יב'-קבוצת הרובטיקה  העירונית כיתות ט 

₪ 

6,000,000 

Y   עיר בוטיק 7457 בתי ספר על יסודי-תכניות חינוכיות   ש"ש 565יב, -שנתי בכיתות י 6-לכל בתי הספר ה -סיוע עירוני בתקן שעות 

 Y   בכל בתי הספר בעיר, פרוייקט העצמה ומתן  ה-כיתות ד -פרלמנט הילדים

 תשתיות הנהגה לילדים

 עיר בוטיק 7459 בתי ספר יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 

1,640,000 

Y  עיר בוטיק 7460 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   לתש"פ בלבד –לת' כתות ד,ה,ו -תל"ן  -תוכנית קרב 

₪ 40,000 Q2  עיר בוטיק 7461 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   ספר מנגן+ ציודפרחי רעות + מקהלה בי"ס בית 

₪ 9,000 Q2   מקהלה משותפת של ילדים וגימלאיות בבית הספר הבינתחומי  -שירשרת

 הדר  

 עיר בוטיק 7462 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 

1,000,000 

Y   ש"ח  80בועות* ש 39ש' שבועיות  * 490שעות יסודי   -מורים מתגברים

 מכיתה א' ועד ו' בכל בתי הספר -לשעה 

 עיר בוטיק 7465 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 80,000 Y   היסטורית וגאוגרפית, בנחלת ראובן  לילדי -למידה על נס ציונה  -מסלול הדגל

 חובה בגנ"י +תל'  ג'ד' +ת.זהות ישראלית 

 עיר בוטיק 7466 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 45,000 Y   עיר בוטיק 7467 בתי ספר יסודי-תכניות חינוכיות   יסודי  -אבחונים 

₪ 

2,043,000 

Y  'עיר בוטיק 7468 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   ב -צהרונים בבתיה"ס היסודיים , כתות א 

 Y  עיר בוטיק 7469 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   בתי ספר  3-לומדה להעשרה במתמטיקה ליסודי ב 

₪ 50,000 Y    פרוייקט רוחב בכל בתי הספר היסודיים, וכל -קונצרט הדגל פעילות+הסעות

 ילדי שכבת הגיל צופים

 עיר בוטיק 7470 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות  

₪ 50,000 Q2  עיר בוטיק 7471 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   אירוע סיוםתהליך לימוד שנתי, טיול ו -ו -חידון עירוני כיתות ה -חידון התנ"ך 

₪ 5,000 Y  עיר בוטיק 7472 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   פעילות שורדי שואה עם בתי"ס יסודיים 
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₪ 

1,780,000 

Q3   יר בוטיקע 7473 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   ג-במהלך חודש יולי לכיתות א -קייטנת חופש גדול 

₪ 7,000 Y  עיר בוטיק 7474 בתי ספר  יסודי-תכניות חינוכיות   בדיקות וטרינר  והכשרת צוות 
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 ספורט 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 עיר בוטיק 10520 אירועים יום ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים  5,000 ₪

₪ 1,500 Q4  עיר בוטיק 8155 אירועים השנה, למפעילי החוגים לראש -הרמת כוסית 

₪ 55,000 Q3 עיר בוטיק 8156 אירועים טריאתלון אירוח תחרות ארצית הכוללת ריצה, רכיבת אופניים ושחיה 

₪ 154,000 Q1   עיר בוטיק 8158 אירועים אירוע הדגל של הספורט בעיר בשיתוף בתי הספר-מרוץ נס ציונה 

₪ 1,500 Q2 עיר בוטיק 8148 חינוך בלתי פורמלי צה רשויות, טורניר קט רגל בשיתוף רמלה,לוד ובאר יעקב לגילאי דטורני חו 

₪ 40,000 Y  עיר בוטיק 8149 חינוך בלתי פורמלי פרויקט מצויינות בכדור יד 

₪ 500 Q2  טורניר טנ"ש ע"ש מאיר הרמן אירוח טורניר בהשתתפות שחקנים מרחבי

 הארץ רב גילאי

 עיר בוטיק 8150 לתי פורמליחינוך ב

₪ 16,000 Y   עיר בוטיק 8105 חינוך פורמלי בנות כדוריד ז+ח+ט -בי"ס בן גוריון 

₪ 5,000 Y   עיר בוטיק 8139 חינוך פורמלי יזמות של מורי החנג בעיר -תיקצוב אירועים של המורים לחנ"ג בעיר 

₪ 5,000 Q2 עיר בוטיק 8140 חינוך פורמלי הספר בענפי הכדורמפגשים בין בתי  6ו, -משחקי כדור לכיתות ה 

₪ 4,000 Q2 עיר בוטיק 8141 חינוך פורמלי ו-טורניר קט רגל לזכרו של משה ורניק לגילאי ד 

₪ 20,000 Q2 עיר בוטיק 8142 חינוך פורמלי חידון הספורט בעיר בהשתתפות כל החטיבות כולל הסעות 

₪ 17,000 Q2 עיר בוטיק 8143 ינוך פורמליח הסמכות מדריכי חדר כושר 

₪ 49,000 Q3  עיר בוטיק 8144 חינוך פורמלי ח-אתלטיקה נבחרת ז -בי"ס אב"י 

₪ 255,000 Y  עיר בוטיק 8145 חינוך פורמלי פרוויקט זוזו ביה"ס יסודיים 

₪ 64,000 Y   עיר בוטיק 8147 חינוך פורמלי בנות  -ח -כדורעף ז-בי"ס גולדה 

₪ 32,000 Y עיר בוטיק 10301 חינוך פורמלי תוספת קבוצה כיתה ט' גולדה 

 



72 
 

₪ 23,000 Y עיר בוטיק 10382 חינוך פורמלי מועדון בי"ס פארק המדע 

₪ 3,500 Q1 עיר בוטיק 10521 חינוך פורמלי יום ההליכה העולמי 

₪ 11,000 Y  עיר בוטיק 8151 ספורט מבוגרים ליגת קטרגל למקומות עבודה כולל מחוזיאדה 

₪ 12,000 Q3  מפגשי כדורסל לתושבים לאורך הקיץ  באולם שדות  -פאפסל -פעילות קיץ- 

 טורניר לתושבים בהשתתפות אבות 

 עיר בוטיק 8152 ספורט מבוגרים

₪ 12,000 Q3  עיר בוטיק 8153 ספורט מבוגרים מפגשי קיץ לאמהות -פעילות לשחקניות כדורשת   -ממנט -פעילות קיץ 

₪ 5,000 Q3 עיר בוטיק 8154 ספורט מבוגרים מפגשי כושר בקיץ ביולי אוגוסט -פעילות כושר לעובדי העירייה  -ת קיץ פעילו 

₪ 230,000 Y   מחזורים בשנת  3מפגשים ברצף,  10 -לימוד שחיה לתלמידי כיתה ד' בעיר

 לימודים

עיר עם הפנים  8137 פרוייקט שחייה

 לתושב

 Y  עיר בוטיק 10381 שווה בספורט אתנה -הפעלת קבוצות לקידום ספורט הבנות 
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 פרט ומניעת נשירה 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

עיר עם הפנים  10416 צוות  יולי -תגבור כוח אדם למחלקה לחודשים ינואר  

 לתושב

 Y  עיר בוטיק 8125 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   מספר תלמידים במעקב / טיפול קב"ס ברשות 

 Y  עיר בוטיק 8126 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   איתור תלמידים שאינם רשומים במוסדות חינוך 

 Y   עיר בוטיק 8127 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   אוג', ספט' אוקטובר( -)בעיקר מאי-הכוון ושיבוץ תלמידם למסגרות חינוך 

 Y  עיר בוטיק 8128 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   פר פגישות עם צוותים חינוכיים בבתי הס 

 Y   עיר בוטיק 8129 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   ינואר, מאי-ועדות התמדה פעמיים בשנה 

 Y     עיר בוטיק 8130 3-18ביקור סדיר שוטף גילאי   אחת לחודש -ועדות פרט 

₪ 28,000 Y עיר צומחת 10405 ועדת זכאות ואפיון היערכות ליישום רפורמת ועדת זכאות ואפיון 

 Q2  עיר בוטיק 8115 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום ועדות השמה למתן זכאות לילדים 

 Q4 עיר בוטיק 8116 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   מספר תלמידים זכאים ברשות לחינוך מיוחד תשע"ט 

 Q3 עיר בוטיק 8117 3-21גילאי -מיוחד שוטף   חינוך שיבוץ ילדים לבתי ספר לפי  הצרכים 

 Y  עיר בוטיק 8118 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום ועדות השמה חריגות 

 Y   עיר בוטיק 8119 3-21גילאי -חינוך מיוחד שוטף   קיום פגישות פרטניות-ייעוץ וליווי הורים 

 Q1 עיר בוטיק 8120 3-21לאי גי-חינוך מיוחד שוטף   העלאת חומרים מעודכנים לאתר 

 Q4 עיר עם הפנים  8121 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   קיום פגישה עם כל מנהל בית ספר

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  8122 חינוך מיוחד -שגרות ניהול   קיום פגישה עם אגף הרווחה פעם ברבעון

 לתושב
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 Q4  עיר עם הפנים  8123 חינוך מיוחד -הול  שגרות ני אחת לחודש-ישיבת עבודה מפקחת חינוך מיוחד

 לתושב

 Q2  דצמבר -קיום פגישות עם מנהלת השפח הערכות לועדות השמה וצפי תלמידים

 19מאי  -

עיר עם הפנים  8124 חינוך מיוחד -שגרות ניהול  

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  8132 ביקור סדיר -שגרות ניהול  מעקב אחר דיווח שוטף במערכת קבסנט

 תושבל

 Y    עיר עם הפנים  8133 ביקור סדיר -שגרות ניהול  אחת לשבוע-קיום ישיבת צוות מחלקתית

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8134 ביקור סדיר -שגרות ניהול  ישיבת עבודה עם מנהלת אגף החינוך אחת לרבעון

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  8135 ביקור סדיר -שגרות ניהול  אחת לרבעון-ריכוז נתונים אודות תלמידים בסכנת נשירה/ נושרים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8136 ביקור סדיר -שגרות ניהול  פיתוח מקצועי אחת לחודש לכל עובדות מחלקת ביקור סדיר

 לתושב
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 שרות פסיכולוגי חינוכי 
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 16,000 Y  עיר עם הפנים  7266 טיפוח הון אנושי י לפסיכולוגיםכנס מקצוע

 לתושב

₪ 7,000 Q2  עיר עם הפנים  7267 טיפוח הון אנושי מדרשה לפסיכולוגים -הכשרת חובה לפסיכולוגים

 לתושב

₪ 49,000 Y    ים עיר עם הפנ 7268 טיפוח הון אנושי השתלמויות קבוצתיות קבועות )מכספי משרה"ח ( 3 -הדרכת צוות שפ"ח

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7269 טיפוח הון אנושי הכשרת/ חניכת סטודנטיות ביחידה

 לתושב

 Y    הרחבת העבודה המערכתית קהילתית, ועבודת הפסיכולוג החינוכי בראי

 קהילתי, והנגשת השרות הפסיכולוגי לקהילה בתחומים נוספים .

 עיר בוטיק 7262 יוזמות חדשות

 Y   כולוגים במסגרות חינוך בלתי פורמליות כגון: תנועות נוער, מתן שירותים פסי

צהרונים, מתנ"ס, חוגי ספורט ועוד, שיאפשר התייחסות להיבטים נפשיים 

 רגשיים במסגרות אלה.

 עיר בוטיק 7263 יוזמות חדשות

 Y     מענה מוסדר למתבגרים דרך שעות יעוץ או לחילופין הקמת "בית קפה

 ץ למתבגרים בסביבה נורמטיבית.עירוני" שיאפשר מתן יעו

 עיר בוטיק 7264 יוזמות חדשות

 Y     "קיום ערב עירוני קהילתי בו יתקיימו בו זמנית הרצאות -מיזם "דרוש סלון

 בעלי מקצוע בתחומי הטיפול במספר בתים ברחבי העיר.

 עיר בוטיק 7265 יוזמות חדשות

₪ 12,000 Y   עיר עם הפנים  7272 תוכניות ופעילויות ודערכות אבחון משחקים וצי -רכישת ציוד

 לתושב

 Y  עיר בוטיק 7239 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו טיפול פסיכולוגי בילדי גנים ובתי ספר 

 Y  עיר בוטיק 7240 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו ביצוע אבחונים והערכות פסיכולוגיות לילדים 

 Y  עיר בוטיק 7241 תן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתומ ייעוץ והדרכות הורים 
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 Y  עיר בוטיק 7242 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו ועדות שילוב לילדי גנים 

 Y  עיר בוטיק 7243 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו השתתפות פסיכולוגים בועדות וישיבות שילוב לתלמידי בי"ס 

 Y  עיר בוטיק 7244 מתן שירות פסיכולוגי לילד ולמשפחתו ים במהלך השנהטיפול באירועים חריג 

 Y   לליווי גננות בגני טרום חובה, לצורך איתור מוקדם של  3-4תכנית מעגן לגילאי

 קשיים התפתחותיים ומתן מענים מתאימים.

 עיר בוטיק 7246 תוכניות ופעילויות

 Y   תכנית איל )אני  –הילדים הפעלת תכנית התערבות רגשית חברתית בכל גני

יכול להצליח(, המיועדת לקדם הצלחה לימודית רגשית, תוך דגש על תלמידים 

עם לקויות למידה והפרעות קשב. במסגרת התכנית כל גננות העיר השתתפו 

 בהשתלמות 

 עיר בוטיק 7247 תוכניות ופעילויות

 Y  ו לחזק את הפעלת תכנית התערבות באשכול גנים  "קהילת גננות", שמטרת

השייכות והליכודיות של גננות האשכול וליצור נרטיב קהילתי, וכן בהמשכה 

הפעלת תכנית רגשית חברתית בגני האשכול שמטרתה פיתוח הבנה ויכולת 

 רגשית אצל ילדים, טיפוח הבעה רגשית ושכלול יכולות ויסות רגשי.

 עיר בוטיק 7248 תוכניות ופעילויות

 Y   "רות ומשפחה, שבמהותו נועד לשפר מסוגלות של הורים מרכז להו -"הורותא

בטיפול בילדיהם ומתן ידע פסיכו חינוכי, במסגרתו ניתנות לאורך השנה 

הרצאות במגוון נושאים, ע"י אנשי מקצוע מהשרות הפסיכולוגי, מתל ומרצי 

 חוץ.

 עיר בוטיק 7249 תוכניות ופעילויות

 Y    הורים )אבחונים, טיפולים, הדרכות שרות פסיכולוגי מורחב במימון  –שפ"מ

 הורים( .

 עיר בוטיק 7250 תוכניות ופעילויות

 Y    השתתפות השפ"ח בתכנית ממשלתית למניעת התאבדויות, וביצוע הערכות

סיכון וטיפולים לילדים בסיכון , כל זאת במסגרת שרות פסיכולוגי מורחב במימון 

 ממשלתי.

 עיר בוטיק 7251 תוכניות ופעילויות

 Y    ,קיום קבוצות מורים /גננות/סייעות במספר בתי ספר בעיר בתחומי תוכן שונים

 במסגרת חדר מורים לומד.

 עיר בוטיק 7252 תוכניות ופעילויות

 Y   הנגשה של השרות הפסיכולוגי לקהילה, במסגרת השתתפות בפינה קבועה

ראית ברדיו המקומי אחת לשבועיים בנושאים המעסיקים הורים, וכתיבה אק

 עיר בוטיק 7253 תוכניות ופעילויות
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בעיתון בפינת השרות הפסיכולוגי שנותנת להורים מידע אודות תהליכים 

 התפתחותיים אצל ילדים, ובנושאי הורות בכלל.

 Q4     מפגשים להורים לילדי גן בנושא גמילה וקשיים  –סדנא לגמילה וחינוך לניקיון

 בתחום רכישת נקיון.

 עיר בוטיק 7254 ותתוכניות ופעילוי

 Y     קיום ימי עיון ומפגשים שונים בנושאי הגיל הרך כגון: בשלות, גמילה, כניסה

 ראשונה לגן ילדים, מעגן ועוד.

 עיר בוטיק 7255 תוכניות ופעילויות

 Y    ,מתן שירותים פסיכולוגיים לשותפי תפקיד נוספים כגון השתלמות לסייעות

 בודה עם מתנדבים בגנים.עבודה עם מובילות צהרונים, ע

 עיר בוטיק 7256 תוכניות ופעילויות

 Y  גורמים, בשם  עבודה עם הורים בפרויקט עירוני פרי איגום משאבים של מספר

"עולים כיתה", שמטרתו הכנה מיטבית לכיתה א' של קבוצת ילדים, ובמקביל 

 יים.קבוצת הורים, בגנים מוחלשים עם אוכלוסייה בעלת קשיים סוציואקונומ

 עיר בוטיק 7257 תוכניות ופעילויות

 Y   .עיר בוטיק 7258 תוכניות ופעילויות הפעלת קבוצת תמיכה רגשית להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

 Q1  בתי ספר השש שנתיים בעיר  5-עבודה סדנאית עם רכזי מחויבות לזולת ב

 לצורך בנייה והעצמה תפקידית.

 יר בוטיקע 7259 תוכניות ופעילויות

 Q4   ,השתתפות והנחיית קבוצות  שיח ביום עיון שנתי קבוע לעובדי בי"ס )מזכירות

 אבות בית, ספרניות, לבורנטיות, שומרים(,  בחנוכה.

 עיר בוטיק 7260 תוכניות ופעילויות

 Y   בנייה והפעלת תכנית התערבות )פיילוט( באחד מבתי הספר, שמסייעת

באמצעות תנועה וספורט,  לילדים בעלי קשיים לפיתוח מיומנויות חברתיות 

חברתיים רגשיים. התכנית החלה לפעול השנה, ואנו עוקבים אחריה באמצעות 

 כלי הערכה סטנדרטיים.

 עיר בוטיק 7261 תוכניות ופעילויות

 



78 
 

 אשכול פיס 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 1,000 Y עיר עם הפנים  10290 השתלמויות י הרשותקידום מקצועי לעובד

 לתושב

₪ 5,000 Q2 10433 כנס חקר עיורני במדעים כנס עבודות חקר עירוני לתלמידי יסודי וחטיבה  

₪ 20,000 Q2 ילד הרצאות  200.הרצאות העשרה לתלמידים מצטיינים בחטיבות כ

 העשרה לתלמידים מצטיינים בחטיבות

עם הפנים עיר  7689 פעילות באשכול פייס

 לתושב

₪ 14,000 Q2  תכנית עירונית ייחודית לפיתוח יכולת בחינת תערוכות  -זווית ראייה

 בתי ספר 10-לגילאי יסודי וחט"ב , מ-בגלריה,  וסדנת אומנות נלוות  

 עיר בוטיק 7690 פעילות באשכול פייס

₪ 10,000 Q3  די ביהס קייטנת משרד המדע לתלמי -קייטנת ריגול רובוטי אשכול פיס

 ד+-יסודיים לגילאי א

 עיר בוטיק 7691 פעילות באשכול פייס

₪ 100,000 Y  תכניתFLL -  2יסודיים  12פירסט, כולל שעתיים בשבוע לתלמיד בבית 

 נבחרות עירוניות

 עיר בוטיק 7693 פעילות באשכול פייס

₪ 10,000 Y 10288 רכישת  ציוד ציוד ,חומרים שוטפים למעבדה  

₪ 4,000 Y  תחרות עירונית לבתי ספר יסודייםFLL 10287 תחרות עירונית ביזמות ורובוטיקה  

₪ 10,000 Y '10286 תכנית דיאלוגוס תכנית מצוינות עירונית לתלמידי ז  
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 קידום נוער

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 3,000 Q3 וטיקעיר ב 8016 אירועים חד פעמיים ספר מחזור 

₪ 1,000 Q3 עיר בוטיק 8017 אירועים חד פעמיים מסיבת סיום 

 Q4 עיר בוטיק 8018 אירועים חד פעמיים גדנ"ע 

 Y   עיר בוטיק 8019 אירועים חד פעמיים פעמיים בשנה -פעילות גיבוש  לאורך השנה לצוות המדריכים והמורים 

₪ 5,000 Y   עיר בוטיק 8020 אירועים חד פעמיים מחשב נייד ומערכת שמע בידורית -רכישה של עזרים לימודיים  -חומרי לימוד 

₪ 8,000 Y   עיר בוטיק 8021 אירועים חד פעמיים חודשים 10לשבוע ב ₪ 200-אוכל לנערים, כ -כלכלה 

₪ 3,000 Y   עיר בוטיק 8022 אירועים חד פעמיים ציוד מתכלה, אמנות ומשרדיות -הצטיידות 

₪ 1,000 Q3 עיר בוטיק 8878 אירועים חד פעמיים מרכז גמילה רטורנו בבית שמשנסיעה ל 

₪ 5,000 Q3  עיר בוטיק 8885 אירועים חד פעמיים סיור לימודי -יום ירושלים 

₪ 1,000 Q3 עיר בוטיק 8886 אירועים חד פעמיים כיבוד חגי ישראל 

₪ 10,000 Y  עיר בוטיק 8026 מדור חיילים צו ראשון לכיתות יאקוד להכנה למבחני מיון ל -ערכות אינטרנט -מדור חיילים 

₪ 15,000 Y  עיר בוטיק 8027 מדור חיילים (2הרצאות לצוות חינוכי ולהורים )אחת או -מדור חיילים 

₪ 2,000 Y   עיר בוטיק 8023 פיתוח צוות והון אנושי לצוות קידום נוער -סדנאות העצמה  -הכשרת עובדים 

₪ 1,000 Y  עיר בוטיק 8024 פיתוח צוות והון אנושי ובדים השתלמויות ע 

 Y  עיר בוטיק 8008 שוטף כללי ואחזקת הבניין ליווי נערים השייכים למסגרות הפורמליות ונמצאים בסכנת נשירה 

 Y   עיר בוטיק 8009 שוטף כללי ואחזקת הבניין שנשרו ממערכות החינוך הפורמליות -ליווי נוער בסיכון 
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₪ 10,000 Y  עיר בוטיק 8010 שוטף כללי פעילויות במכון דוידסון -רס מדע פעיל קו 

₪ 28,000 Y   ,ימים כולל לינה כל  3סיור לימודי = פעמיים בשנה אחד בצפון ואחד בדרום

 אחד

 עיר בוטיק 8011 שוטף כללי פעילויות

₪ 10,000 Y  יקעיר בוט 8012 שוטף כללי פעילויות קורס מיומנות במסגרת קידום נוער 

₪ 12,000 Y   עיר בוטיק 8013 שוטף כללי פעילויות חדש -מפגשים  30-רכיבה טיפולית 

₪ 10,000 Y   ,עיר בוטיק 8014 שוטף כללי פעילויות מפגשים, פעמיים בשנה, דרך מנחה חיצונית 10סדנת הורים 

₪ 8,000 Y   ר בוטיקעי 8015 שוטף כללי פעילויות פעילות אתגרים -פעילות גיבוש  לנערים 
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 מת"ל 
 

תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y   מערך טיפולים התפתחותיים ורגשיים ביחידה להתפתחות הילד ומערך חוגים

 שנים. 2-17תומכי התפתחות לילדים ונוער. בגילאי: 

 מת"ל

 תוכניות ופעילויות -מתל 

 עיר בוטיק 7279

₪ 4,000 Y   "מתן הרצאות להורים, כדיי לשפר מסוגלות  -יס עירוני להורים  ב -"הורותא

הורית בילדיהם ומתן ידע התפתחותי,  מתל בשיתוף שפ"ח והרשות לביטחון 

 קהילתי.

 ומתן הרצאות להורים באווירה אינטימית במתל.

 מת"ל

 מיזמים חדשים-מתל 

 עיר בוטיק 7283

 Y   ותקשורתי.קבוצות טיפוליות לחיזוק תפקוד רגשי, חברתי 

ש', הלומדים במסגרת החינוך הרגיל, בשילוב ילדים  4-17לילדים ונוער בגילאי: 

 עם צרכים מיוחדים.

 מת"ל

 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 7280

 Y  .'קבוצות לחיזוק מיומנויות קוגנטיביות ורגשיות, להכנה מיטבית לכיתה א 

 משולב בהדרכת הורים.

 מת"ל

 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 7281

 Y   .מת"ל הדרכה הורית פרטנית וקבוצתית 

 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 7282

 Y   "למעבר מוצלח לכתה א' עבודה עם הורים וילדים -מיזם  עירוני "עולים כיתה

פרי איגום משאבים של מחלקת גני ילדים ,מתל,שירות פסיכולוגי  והרשות 

 לבטחון קהילתי.

מפגשים. בהנחיית  12ות מתל וצוות שרות פסיכולוגי.סהכ בריכוז ובהפעלת צו

 פסיכולוגית ומדריכת הורים.

 מת"ל

 תוכניות ופעילויות

 עיר בוטיק 7285

₪ 3,000 Y    "ערב עירוני קהילתי בו יתקיימו בו זמנית   -מיזם  קהילתי  "הורים בסלון

 הרצאות במגוון נושאים עם מומחי הורות במס' בתים ברחבי.העיר

 עיר בוטיק 7286 מיזמים חדשים -ל מת

 Y   השתתפות בפינה  ברדיו המקומי, , בנושאים הקשורים  -הנגשת מתל לקהילה

 להתפתחות הילד ושיפור מסוגלות הורית.  מופעל בהתנדבות ע"י צוות מתל.

 עיר בוטיק 7287 מיזמים חדשים -מתל 

₪ 4,000 Y  הפנים  עיר עם 7288 מתל טיפוח הון אנושי מתל הדרכה

 לתושב
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₪ 5,000 Y   "מפגשי הורים לפעילות והעשרה בתוך -"מיזם עירוני חדש "הורות בנעלי בית

גני הילדים   על פי התפיסה החדשה שמרחבי הלמידה  מתרחשים בכל מקום 

ושעה. בארבעה מוקדים ברחבי העיר.. מתל בשיתוף מחלקת גני ילדים. ועד 

 ההורים  ושירות פסיכולוגי חינוכי.

עיר עם הפנים  7284 מיזמים חדשים -תלמ

 לתושב
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 עירייה –מנהל כללי 

 מנהלת: עו"ד דפנה קירו כהן

 מנכ"לית
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1  עיר עם הפנים  8309 אסדרת חכ"ל אסדרת פעילות החברה הכלכלית והפיכתה לחברת ביצוע עירונית -חכ"ל

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8310 אסדרת חכ"ל יציאה למכרזי כ"א לאיוש תפקידי  מפתח -חכ"ל

 לתושב

 Y  בניית תפיסת הפעלה לחלוקת משימות בין העירייה והחכל והסדרת  -חכ"ל

 התחייבויות משפטיות לביצוע עבודות

עיר עם הפנים  8311 אסדרת חכ"ל

 לתושב

 Y  שימוש במיקור חוץ,  -העירייה הובלת מהלכים לצמצום והתייעלות בהוצאות

 ש"נ, מקסום נכסי עירייה ועוד 

הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי 

 התייעלות 

עיר עם הפנים  8324

 לתושב

 Q1   עדכון תבחיני התמיכות בתחומי הספורט, חינוך, -הסדרת מערך התמיכות

 שירותים, נוער, דת ושונות

הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי 

 ת התייעלו

עיר עם הפנים  8326

 לתושב

 Q4 .הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי  הסדרת נהלי רשות בתחום מכרזי רכש וניהול כוח אדם

 התייעלות 

עיר עם הפנים  8327

 לתושב

 Q2  יישום מכרז המחזור החדש וכן הכנסת זרם הפחים הכתומים וענפי מחזור

 נוספים

הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי 

 יעלות התי

עיר עם הפנים  8328

 לתושב

 Y  הגדלה הכנסות לעירייה מקולות קוראים, קרנות, תמיכות שונות ומקורות

 עצמאיים

הגדלת מקורות הכנסה והובלת הליכי 

 התייעלות 

עיר עם הפנים  8329

 לתושב

 Q1 חוק עזר -רשותית -סביבתית-רענון התשתית המשפטית לפעילות האכיפתית

 לפסולת עודפת

עיר עם הפנים  8336 י עזרחוק

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8332 טיפוח ההון האנושי הסדרת נהלי העסקה והתנהלות סייעות ביהס וגני ילדים

 לתושב
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 Q2 עיר עם הפנים  8335 טיפוח ההון האנושי יצירת מודל רווחת עובד ומסגרות פעילות

 לתושב

 Q1 עיר צומחת 10547 מבנה ארגוני עירייהקביעת תפיסת הפעלה לתכנון עתידי של משרדי ה 

 Y עיר עם הפנים  8305 מבנה ארגוני  ביסוס מתווה חדש לתחזוקה ואחזקת מוסדות עירייה וחינוך

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8306 מבנה ארגוני  הקמת יחידה למנהלת התחדשות עירונית

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8307 ארגוני  מבנה בחינת פורמט הפעלת צהרוני גני הילדים ויישום

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8317 מעקב ובקרה  הטמעת מסקנות תחזית צמיחה דמוגרפית ופרוגרמה למוסדות חינוך וציבור

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10655 רכש אסדרת נהלי רכש מחסן ומכרזי מסגרת

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8313 כות שירותשדרוג מער שדרוג אתר ומערכות דיגיטליות למתן שירות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10566 שיפור השירות הובלת תהליכים לשיפור השירות באגפי העירייה לרבות קיום פורום מוקד

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8319 שיפור סביבת העבודה  שדרוג משרדים מקבלי קהל בדגש על שפ"ע ומערכות מידע

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8321 שיפור סביבת העבודה  פי למחלקות מאגף שירותים חברתייםמציאת מקום חלו

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8315 תוכנית עבודה רשותית יישום ובקרה על תוכנית עבודה מקושרת תקציב באגפי העירייה ושלוחותיה

 לתושב
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 קשרי חוץ
 

תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 18,000 Y עיר בוטיק 10603 אירוח וכיבוד משלחות נכנסות חמש משלחות נכנסות 

₪ 45,000 Y  עיר בוטיק 10602 משלחות יוצאות לחו"ל כשמונה משלחות יוצאות לחו"ל 

₪ 2,000 Y עיר בוטיק 10604 רכישת מתנות רכישת מתנות עבור משלחות יוצאות ונכנסות 

₪ 5,000 Y עיר בוטיק 10605 שונות , תרגומים,עלות צילום, פרסומים 
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 ראש מטה ראש העיר

 מנהלת : אפרת דמארי

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q4  עיר עם הפנים  6636 תוכנית עבודה  והדפסת ספר 2021ליווי כתיבת תוכנית עבודה מקושרת תקציב

 לתושב

₪ 35,000 Q1 ת צמיחה דמוגרפית ופרוגרמה עירונית בשגרות עבודת יישום המלצות תוכני

 הרשות

עיר עם הפנים  6648 התחדשות עירונית וצמיחה דמוגרפית

 לתושב

 Y עיר בוטיק 10590 לשכת ראש עיר ליווי פרויקטים אסטרטגיים 

 Y עיר עם הפנים  10591 לשכת ראש עיר בקרה אחר מימוש מדיניות ראש עיר באגפי העיריה

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6644 שיפור שירות לתושב גיבוש תפיסת הפעלה לזמני שירות וקבלת קהל

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6645 שיפור שירות לתושב ניהול ומעקב אחר מפגשים עם תושבים בשכונות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6647 שיפור שירות לתושב מפגשי שיתוף ציבור לפרוייקטים ספציפיים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6654 שיפור שירות לתושב ויחידות השירות 106בקרה אחר טיפול בפניות ציבור במוקד

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6655 שיפור שירות לתושב טיפול בפניות ציבור הדורשות שיתוף של מספר יחידות ברשות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  6656 שיפור שירות לתושב קיצור זמני מענה בטיפול בפניות הציבור

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6657 שיפור שירות לתושב ריכוז ובקרה אחר סיורי ראש עיר לטיפול בפניות ציבור

 לתושב
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 דוברת

 מנהלת :קרין מילר
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1 ר עם הפנים עי 8985 אתר אינטרנט חדש לעיריה הפקת תכנים לאתר החדש

 לתושב

₪ 21,000 Y עיר עם הפנים  10666 חיזוק קשר עם התושב מפגשי תושבים והערכות לחירום

 לתושב

₪ 200,000 Y עיר עם הפנים  8989 יעוץ תקשורת ומיתוג הובלת תהליך מיתוג ותקשורת חיובית

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  8990 יטלניתוח מגמות בתקשורת ובדיג סקרים, ניטור ברשת ולקט עיתונות יומי

 לתושב

 Y "עיר עם הפנים  8988 סרטי תדמית סרט תדמית חדש, סרטוני "יום בחיי

 לתושב

₪ 60,000 Y  גרפיקה לפרסומים שוטפים בעיתונות ובדיגיטל ורכישת מנוי למאגר תמונות

 ופרויקטים תדמיתיים כגון: מפת העיר, חוברת דוח ביצוע לתושב וכו'...

עיר עם הפנים  8986 לפרסום עבודות גרפיקה

 לתושב

₪ 75,000 Y עיר עם הפנים  10146 פרסום פרסום בעיתונות

 לתושב

₪ 5,000 Y עיר בוטיק 8987 שיתופי פעולה לקידום העיר פרסום כתבות פרופיל, שתופי פעולה ברדיו, כנסים 

 

 

  



88 
 

  

 מוקד עירוני

 מ"מ מנהל: ריקי כהן

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר משימהשם  תאור משימה

 Y  עיר עם הפנים  6660 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד בדיקת שביעות רצון התושבים לאחר סיום טיפול בפניית מוקד

 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  6661 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד מהשיחות ללא מענה נציג )ננטשות( 10-15% -שימור המצב הקיים

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  6664 בקרה ופיקוח על פעילות המוקד מעקב מנכ"לית וישיבות פורום מוקדישיבות

 לתושב

 
Y 

עיר עם הפנים  10543 הכשרה מקצועית אחת ברבעון -ביצוע הדרכות שירות למוקדנים 

 לתושב

₪ 

1,360,000 

Y  עיר עם הפנים  6658 הפעלת מוקד 106הפעלת מוקד

 לתושב

₪ 6,000 Q4  עיר עם הפנים  6675 ציוד המוקד חברה חיצונית לקבלת תחזית יומית בעונת החורףהתקשרות עם

 לתושב

₪ 30,000 Q2 שיפור הרציפות התפקודית, זמינות המוקד  הוספת מודל "מוקד רואה" המתבססת על המצלמות הקיימות בעיר

 בשגרה ובחירום

עיר עם הפנים  6666

 לתושב
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 מבקר העירייה 

 מנהל: שלמה אליהו
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1  עיר עם הפנים  8416 ביצוע ביקורות 2019השלמת דו"ח ביקורת סיכום

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  8418 ביצוע ביקורות אישור דוח הביקורת בועדת ביקורת ומליאת העיר

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  8420 ביצוע ביקורות הובלת צוות לתיקון ליקויים

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  8422 ביצוע ביקורות ביקורת לעמותה אחת

 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8431 טיפול בפניות חופש המידע טיפול בבקשות

 לתושב

 Y   טיפול בתלונות ציבור המגיעות דרך תושבים, מבקר המדינה, משרד הפנים

 וביצוע ביקורת מעקב זמני טיפול בתלונות

עיר עם הפנים  8426 טיפול בתלונות הציבור

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  8429 טיפול בתלונות הציבור פרסום דו"ח מסכם תלונות ציבור

 לתושב

₪ 5,000 Y  עיר עם הפנים  8440 ריכוז נגישות פורם נגישות/ הדרכת נגישות עובדים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8902 ריכוז נגישות הדרכות

 לתושב

₪ 7,000 Y  עיר עם הפנים  8434 תשתיות פנים ארגוניות כנס המבקרים, ואחרות -השתלמויות

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8437 תשתיות פנים ארגוניות השתלמויות איגוד המבקרים

 לתושב
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 Q1 עיר עם הפנים  8438 תשתיות פנים ארגוניות קיום מפגשים עם ועדת ביקורת

 לתושב
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 רכש
 טביב מנהל: יאיר

תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y עיר עם הפנים  10652 נוהל רכש אסדרת נוהל רכש מפורט והגדרות תפקיד רכש מחסן

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10653 נוהל רכש הגדרת רמות מלאי ואינוונטר לציוד עירייה

 לתושב

₪ 100,000 Y   עיר עם הפנים  10654 נוהל רכש רכש וטוביןיציאה להסכמי מסגרת בתחומי

 לתושב

₪ 15,000 Y  עיר עם הפנים  8364 ניהול המחסנים כח עזר לעבודות מחסן והובלות

 לתושב

₪ 10,000 Q2 עיר עם הפנים  8385 השתלמויות כנסים והשתלמויות

 לתושב

₪ 15,000 Y עיר עם הפנים  10492 ודרכישת צי-מחסן אירועים ציוד של מחסן אירועים ןשידרוג ורענו

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8370 נוהל רכש יישום נוהל רכש החדש

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8371 נוהל רכש הכנת ועדת עבודות ופרסום פרוטוקול

 לתושב

 Q4 עיר עם הפנים  8372 נוהל רכש כתיבת נוהל כיבוד חדש

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10502 כשנוהל ר יעול הרכש באמצעות כלים מחשוביים

 לתושב

₪ 35,000 Q2  'עיר עם הפנים  8356 ניהול המחסנים לאחסון מלאי/ציוד, כולל מידוף המחסן ועבודות חשמל 6הכשרת מחסן מס

 לתושב
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₪ 15,000 Y  עיר עם הפנים  8358 ניהול המחסנים כסאות ושולחנות לאבלים תושבי העיר

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  8360 ניהול המחסנים ונטיים לעבודה עם נוהל ניהול מלאי במחסןקיום הדרכה לעובדים הרלו

 לתושב

₪ 200,000 Q4 עיר עם הפנים  8361 ניהול המחסנים יעוץ וביצוע ספירות מלאי שנתיות למוסדות החינוך

 לתושב

₪ 25,000 Q2  עיר ירוקה 8362 תאורת המחסנים החלפת תאורת המחסנים לתאורת לד 
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 שות לביטחון קהילתיהר 

 מנהלת: ורד צברי מזרחי
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Y  חיזוק הפרט והחברה, עידוד מעורבות  הדרכה ציוד ושימור לאחזקת הסיירת  -סיירת הורים

 קהילתית

 עיר בוטיק 7670

₪ 60,000 Y עורבות חיזוק הפרט והחברה, עידוד מ ע"וס משטרה

 קהילתית

עיר עם הפנים  9093

 לתושב

₪ 53,000 Y חיזוק הפרט והחברה, עידוד מעורבות  רכזת קהילה

 קהילתית

עיר עם הפנים  9094

 לתושב

₪ 158,000 Y  חיזוק הפרט והחברה, עידוד מעורבות  פעילות מניעה קהילתית

 קהילתית

 עיר בוטיק 9096

₪ 5,000 Y  עיר בוטיק 7684 יתרת התקציב הוצאות אחזקה כלליות ון עירונייםכיבוד לסיירת הורים וימי עי 

₪ 38,000 Y   פעולות של הסברה ושימוש באמצעים שונים של שיווק ופרסום  -פרסום ושיווק

לצורך העברת מסרים מניעתיים וחשיפה של תושבים לתכניות ומאמצים 

 המתקיימים ביישוב. 

 עיר בוטיק 7676 כלים לביצוע והטמעה

₪ 100,000 Y   ביצוע תוכנית הכשרה עירונית לאנשי מקצוע, צוותי חינוך  -סדנאות והדרכות

 ומתנדבים פעילים.

 עיר בוטיק 7677 כלים לביצוע והטמעה

₪ 40,000 Y  ציוד להפעלת פעילות נוער לרבות ציוד ספורט ,  -הצטיידות לפעילות נוער

 משחקי קופסא, הדפסת חולצות וציוד מתכלה.

עיר עם הפנים  10601 יצוע והטמעהכלים לב

 לתושב

₪ 60,000 Y עיר עם הפנים  10592 מדריכי נוער פרילאנס

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8964 מוקדנים עבודה לפי שעות מוקד רואה

 לתושב

₪ 220,000 Y מתן שרותים לתושב בתחום מניעה בנושא  מנהל תוכנית

 אלימות סמים ואלכוהול

עיר עם הפנים  10299

 תושבל
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₪ 10,000 Y מתן שרותים לתושב בתחום מניעה בנושא  פרסום בעיתון הזמנת צלם

 אלימות סמים ואלכוהול

עיר עם הפנים  10300

 לתושב

₪ 72,000 Y  אחראי על תחום חינוך בתוכנית לרבות ליווי והדרכת צוות  -מנחה חינוכי

 המדריכים, פיתוח והובלת תוכניות בבתי הספר

בתחום מניעה בנושא  מתן שרותים לתושב

אלימות, סמים אלכוהול והתנהגות אנטי 

 חברתית.

עיר עם הפנים  7657

 לתושב

₪ 41,000 Y מתן שרותים לתושב בתחום מניעה בנושא  מדריכי מוגנות

אלימות, סמים אלכוהול והתנהגות אנטי 

 חברתית.

עיר עם הפנים  9095

 לתושב

₪ 100,000 Y תוכנית "דרך חדשה " עידוד מעורבות  סוקהתוכניות תגבור לימודי ויעוץ תע

 קהילתית

 עיר בוטיק 10667

₪ 13,000 Q2  פרוייקט "עולים כיתה " הדרכת הורים והכנה רגשית ולימודית לעולים לכיתה א

במטרה לצמצמם פערים ולהקנות כלים למעבר מהגן לבית הספר. פעילות 

 יולי-הנמשכת שלושה חודשים אפריל

עידוד מעורבות תוכנית "דרך חדשה " 

 קהילתית

 עיר בוטיק 7678

₪ 10,000 Y  תוכנית "דרך חדשה " לעידוד מעורבות  קבוצת אבות ובנים על המגרש תוכנית דרך חדשה

 קהילתית

 עיר בוטיק 7679

₪ 5,000 Y   ציוד להפעלת פעילות הנוער  בדגש על פעילות לטובת קהילת יוצאי  -ציוד נוער

 אתיופיה

" לעידוד מעורבות  תוכנית "דרך חדשה

 קהילתית

 עיר בוטיק 7680

₪ 5,000 Q2 .עידוד מעורבות לתוכנית "דרך חדשה "  פעילות שיא בקהילה הכוללת מופע / הצגה /סרט  לכלל בני הקהילה

 קהילתית

 עיר בוטיק 7681
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 נוער 

 מנהל: כפיר פוניי
תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q3 עיר בוטיק 8204 המרכז הקהילתי ביד אליעזר קייטנת קיץ לילדי השכונה 

₪ 7,000 Y  מזון בסיסי שוטף במרכז הקהילתי לילדים ובני  -מוצרי הזנה לפעילות הנוער

 הנוער

 עיר בוטיק 8255 המרכז הקהילתי ביד אליעזר

₪ 10,000 Q4 ם ומועדים אירועי שיא וקהילה לכל תושבי שכונת יד אליעזר במהלך חגי

 בשיתוף קהילת יוצאי אתיופיה

 עיר בוטיק 8257 המרכז הקהילתי ביד אליעזר

₪ 10,000 Q4 עיר בוטיק 8259 המרכז הקהילתי ביד אליעזר קורסים וסדנאות לנוער ולילדים -יד אליעזר 

₪ 30,000 Y עיר צומחת 10268 המרכז הקהילתי ביד אליעזר הפעלת פרלמנט הילדים העירוני 

₪ 114,000 Y  עיר בוטיק 8242 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק פעולות, סמינירים  והכשרות -מועדונצ'יק 

₪ 75,000 Y  עיר בוטיק 8247 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק טיול פתיחת שנה עבור כלל התנועה 

₪ 130,000 Y   עיר בוטיק 8248 נוער של נס ציונהתנועת ה -מועדונצ'יק טיול חנוכה עבור השכבה הבוגרת 

₪ 125,000 Y   עיר בוטיק 8249 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק טיול פסח עבור כלל התנועה 

₪ 220,000 Y  עיר בוטיק 8250 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק קיום מחנה קיץ עבור כלל התנועה 

 Y  עיר צומחת 8252 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק שלוחת טירת שלום וכפר אהרוןד' ב-חניכים בכיתות ג' ו 40-גיוס כ 

₪ 10,000 Y עיר צומחת 9041 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק עבודות קבלניות 

 Q2 עיר עם הפנים  8269 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  סיור ולמידת משותפת עם מחלקות נוער וצעירים בארץ -למידת עמיתים

 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  8270 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  תשלום עלות קורסים במשרד החינוך -הכשרת רכזי נוער חדשים

 לתושב
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₪ 15,000 Y  נים עיר עם הפ 8274 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  רכישת ציוד משרדי וציוד לפעילויות המחלקה ואירועי הנוער השונים בעיר

 לתושב

₪ 30,000 Q1 עיר עם הפנים  8888 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  איפיון והקמה תוכנת ניהול כספים

 לתושב

₪ 2,000 Y עיר עם הפנים  9055 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  כיבוי אש

 לתושב

₪ 19,000 Y הפנים עיר עם  9058 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  הכשרות  ופיתוח צוות

 לתושב

₪ 32,000 Y עיר עם הפנים  9067 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  פרסום ושיווק פעיליות נוער

 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  9079 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  עבודות קבלניות

 לתושב

₪ 6,000 Y 1026 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  ירקורס מגישי עזרה ראשונה לצוות הנוער כולל רכזי תנועות הנוער בע

9 

עיר עם הפנים 

 לתושב

₪ 15,000 Q2 שער שוויון, שער  -טורניר ספורט בחורף לילדים ולנוער בשכונות העיר

 להצלחה ועוד

 עיר בוטיק 8260 הכשרות ופיתוח צוות -מנהל נוער

₪ 12,000 Q2 ם והלא כנס למידה משותף לצוותי החינוך הפורמליי -הדרך המשותפת

 פורמליים בעיר

1027 הכשרות ופיתוח צוות -מנהל נוער

0 

 עיר בוטיק

₪ 25,000 Y 1054 הכשרות ופיתוח צוות -מנהל נוער פיתוח קהילות

5 

 עיר בוטיק

₪ 50,000 Y עיר בוטיק 8186 מרכז צעירים הכשרות מקצועיות וקורסים לחיילים משוחררים 

₪ 39,000 Y עיר בוטיק 9052 מרכז צעירים רכז פר"ח 

₪ 200,000 Y עיר בוטיק 9053 מרכז צעירים מלגות לסטודנטים עירוני 

₪ 110,000 Y .עיר בוטיק 8196 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה קיום קורסי הכשרה ופעילויות התנדבות בתחומים שונים לבני הנוער 
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 Y התנדבות שילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בפעילויות ההכשרות וה

 של בני נוער

 עיר בוטיק 8198 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה

 Y עיר בוטיק 8199 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה הרחבת פעילות תוכנית ניצני ואילני רפואה 

₪ 15,000 Y עיר בוטיק 8202 והעשרהקורסים, התנדבות, הכשרות  חדר להקות ואירועי מוזיקה ובכללם ערב להקות צעירות, ספוקנוורד ועוד 

₪ 60,000 Q2 עיר בוטיק 9039 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה סיירת אביב לקידום ושמירה על איכות החיים והסביבה בעיר 

₪ 10,000 Y 1067 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה ציוד חדר להקות

1 

 עיר בוטיק

₪ 10,000 Q2 1067 קורסים, התנדבות, הכשרות והעשרה חיים והסביבה בעירסיירת אביב לקידום ושמירה על איכות ה

2 

 עיר בוטיק

₪ 30,000 Y  עיר בוטיק 8216 תחום מנהיגות נוער יציאה לסמינרים מקצועיים וכן אירועי שיא לימודיים -פרלמנט הנוער 

₪ 10,000 Y קיום הרצאות תוכן להעשרת הידע בתחום המנהיגות  -הרצאות מנהיגות

 ויזמות

 עיר בוטיק 8217 מנהיגות נוער תחום

₪ 50,000 Y  )אירועי האביב לנוער )שבוע הנוער( קיום אירוע שיא במהלך האביב ) פסח- 

 מסיבה, סטנד אפ . מתוך כמה מטרות, הענקת במה לבני נוער יוצרים

 עיר בוטיק 8218 תחום מנהיגות נוער

₪ 12,000 Y עיר בוטיק 8219 נהיגות נוערתחום מ הכשרות ופעילויות לצוות פרלמנט הנוער 

 Q2 עיר בוטיק 8220 תחום מנהיגות נוער קיום פורימון בשיתוף התומר 

₪ 290,000 Q3 עיר בוטיק 8221 תחום מנהיגות נוער אירועי קיץ לנוער 

₪ 15,000 Q4  במטרה להגשים חלומות של בני נוער ולקדם את עצמאותם,   -פרויקט בקטנה

 יצירתיותם, ויוזמתם. 

 עיר בוטיק 8223 חום מנהיגות נוערת

 Q3 עיר בוטיק 8225 תחום מנהיגות נוער סיור ולמידת משותפת עם מועצות נוער אחרות  -למידת עמיתים 

 Q4  עיר בוטיק 8230 תחום מנהיגות נוער קידום תחום שנת שירות ומכינות והעלאת המודעות לנושא 

₪ 16,000 Q4 עיר בוטיק 8232 תחום מנהיגות נוער תוכנית ההכנה לצהל העירונית  יום צה"ל עירוני במטרה לחזק את 
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 Q2 עיר בוטיק 8233 תחום מנהיגות נוער קיום ערב שירי לוחמים 

₪ 92,000 Q3 עיר בוטיק 8234 תחום מנהיגות נוער כנס מתגייסים עירוני + חלוקת דואר 

₪ 60,000 Q3 עיר בוטיק 8235 תחום מנהיגות נוער תיקים -שי למתגייסים 

 Y  עיר בוטיק 8237 תחום מנהיגות נוער הנגשת אירועי נוער לבני נוער עם צרכים מיוחדים 

₪ 5,000 Y עיר בוטיק 8208 תנועות וארגוני נוער קול קורא עירוני לפעילויות קהילתיות בהובלת תנועות הנוער 

₪ 22,000 Q1  יומן  -לוקת שיאירוע הוקרת המדריכים והתנועות וח-אירוע פתיחת שנה

 לקראת פתיחת שנת פעילות התנועות

 עיר בוטיק 8209 תנועות וארגוני נוער

₪ 17,000 Y  ,השתתפות והצטיידות באירועי העיר המרכזיים: עפיפוניאדה, טיול משפחות

 פורימון, טקס רבין, צעדת נס ציונה, טקס יום השואה, יום הזיכרון

 עיר בוטיק 8210 תנועות וארגוני נוער

₪ 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 8212 תנועות וארגוני נוער

₪ 10,000 Y  עיר בוטיק 8213 תנועות וארגוני נוער שיווק ופרסום פעילות תנועות הנוער בעיר 

₪ 600,000 Y עיר בוטיק 8214 תנועות וארגוני נוער תמיכות עירייה לפעילות תנועות הנוער בעיר 
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 רכב ותפעול כללי

 מנהל: ניסים גינון
 

תאריך  תקציב 

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y ים עיר עם הפנ 10613 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה מכירת רכבים ישנים ורכישת חדשים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10614 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה צמצום מספר רכבים מושכרים

 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10615 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה אסדרת מערך אחזקת רכבים

 לתושב

 Y הפנים  עיר עם 10647 ניהול שוטף של מערך רכבי העיריה מעקב ובקרה אחר רשיונות וביטוחים

 לתושב

 

 

 ₪ 200,000 Y 10646 אחזקה ותחזוקה של מבנה עיריה ניהול מערך הניקיון של מבנה העיריה  

 Y עיר בוטיק 10608 התייעלות במוסדות העיריה 10% -צמצום צריכה נייר משרדי ב 

 Y עיר בוטיק 10609 התייעלות במוסדות העיריה 30% -צמצום צריכת חד"פ ב 

 Y עיר בוטיק 10610 התייעלות במוסדות העיריה 10% -ת חשמל בצמצום צריכ 

 Y עיר בוטיק 10611 התייעלות במוסדות העיריה 10%-צמצום צריכת מים ב 
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 תרבות תורנית

 מנהלת: אפרת דמרי

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 2,000 Q1 עיר עם הפנים  7215 אירועים תורניים חגיגת הולדת הבבא סאלי

 לתושב

₪ 19,000 Q1 עיר עם הפנים  7216 אירועים תורניים סעודת פורים למשפחות

 לתושב

₪ 2,000 Q1 עיר עם הפנים  7217 אירועים תורניים חלוקת סלסילות לטו בשבט

 לתושב

₪ 2,000 Q1 )יר עם הפנים ע 7218 אירועים תורניים אירועי פורים בבתי הכנסת )וואלי, מליבו, משכן משה

 לתושב

₪ 8,000 Q2  אירועי פסח הפנינג משפחות יציאה לירושלים לקברי אבות ופעילויות נוער

 מבוקר עד ערב למשך כל החופשה

עיר עם הפנים  7219 אירועים תורניים

 לתושב

₪ 6,000 Q2  עיר עם הפנים  7220 אירועים תורניים נסיעה למירון + הפנינג ענק -לג בעומר

 לתושב

₪ 3,000 Q2  עיר עם הפנים  7221 אירועים תורניים יום שכולו תורה מהבוקר ועד הערב -יום העצמאות

 לתושב

₪ 1,000 Q3  עיר עם הפנים  7222 אירועים תורניים גאולת ישראל, ואור תורה שלום-הרצאות בבוקר ובערב  2 -ט' באב

 לתושב

₪ 8,000 Q4 ים כולל עצרות התעוררות עשרת ימי תשובה +סליחות  עם פייטנים ורבנ

 +שבת שירת הבקשות

עיר עם הפנים  7223 אירועים תורניים

 לתושב

₪ 35,000 Q4 עיר עם הפנים  7224 אירועים תורניים הקפות שניות כולל הגברה, לוגיסטיקה וזמרים

 לתושב

₪ 4,000 Q4  אירוע מרכזי במתנס יד אליעזר, וסיוע  -מסיבות לילדים במתנסים  -חנוכה

 משכן משה, ואלי, ומאליבו -י כנסת בחגיגות לבת

עיר עם הפנים  7225 אירועים תורניים

 לתושב
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 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 1,000 Q4  עיר עם הפנים  7226 אירועים תורניים סופגניות לנערים ולקשישים ברחבי העיר 200חלוקת  -חנוכה

 לתושב

₪ 15,000 Y   עיר עם הפנים  7227 שיעורי תורה והרצאות 5עד  -הרצאות גדולות לקהל גדול

 לתושב

₪ 10,000 Y   עיר עם הפנים  7228 שיעורי תורה והרצאות בשנה 25עד  -הרצאות ברחבי העיר במשך השנה

 לתושב

₪ 5,000 Y   עיר עם הפנים  7229 שיעורי תורה והרצאות ארועים )כל מוצש( 50 -אבות ובנים

 לתושב

₪ 10,000 Y   עיר עם הפנים  7230 שיעורי תורה והרצאות עים )כל ראשון(ארו 50מדרשייה לבנות כולל שיעורי נשים

 לתושב

₪ 18,000 Y  )עיר עם הפנים  7235 אירועים תורניים שי לראש השנה לבתי כנסת )ספרים, שעון, ערכת עזרה ראשונה

 לתושב

₪ 16,000 Y  עיר עם הפנים  7237 אירועים תורניים פרסומים לארועים קבועים+מזדמנים

 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר עם הפנים  7238 פרשת השבוע עלונים חודשיים

 לתושב
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 מערכות מידע 

 מנהל: בני קשת

 הנהלת האגף

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 60,000 Q3  נהלים בתחום של אבטחת מידע )גיבוי, אבטחת מידע( והגנת  4כתיבת

 (BCP/DRPהפרטיות )

עיר עם הפנים  6633 יםנהל -אבטחת מידע 

 לתושב

₪ 20,000 Y   עיר עם הפנים  6628 שוטף -אבטחת מידע  גיבוי שוטף

 לתושב

₪ 70,000 Q1  עיר עם הפנים  6629 שוטף -אבטחת מידע  איפיון, רכש והתקנת המערכת -החלפת מערכת סינון דואר ותכנים

 לתושב

₪ 60,000 Q1 עיר עם הפנים  6631 שוטף -אבטחת מידע  פיון ובקשה להצעות מחיראי -הקמה והתקנה של מערכת ניטור ובקרה

 לתושב

₪ 45,000 Y   רישוי שוטף של מערכתMDM  עיר עם הפנים  6632 שוטף -אבטחת מידע

 לתושב

₪ 8,000 Y  עיר עם הפנים  6635 הפעלת רחפן ביצוע טיסות שוטפות, סקרי אתרים, אחזקה שוטפת

 לתושב

₪ 10,000 Q3 עיר עם הפנים  10307 הפעלת רחפן יס נוסףהכשרת מט

 לתושב

₪ 2,000 Y   עיר עם הפנים  6626 הצטיידות האגף טלפונים וריהוט -רכישת ציוד לאגף

 לתושב

₪ 3,000 Y  עיר עם הפנים  6627 הצטיידות האגף רכש ציוד משרדי וטכני

 לתושב

₪ 50,000 Q2 עיר עם הפנים  6620 בנה האגףהתאמת המשרדים למ סידור ושיפוץ פיסי לאיחוד כ"א

 לתושב

₪ 200,000 Q3  שדרוג שרתיVM עיר צומחת 6531 הצטיידות -מחשוב  של העירייה 
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 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Q4 )עיר עם הפנים  6624 מתכלים -מחשוב  ביצוע לרכש מתכלים )לרבות מתכלי הדפסה ומכונות צילום

 לתושב

 Q3 עיר עם הפנים  6625 מכרזי רכש מכרז מקרנים

 לתושב

₪ 180,000 Y   שליחת עדכונים לחברות החיצוניות הקולטות את הנתונים ומטמיעות

 אותם במערכת

עיר עם הפנים  GIS 6909מערכת 

 לתושב

₪ 90,000 Q4 עיר בוטיק 6581 מערכות שונות -פיתוח  מערכות מידול תלת מימד 

₪ 260,000 Y ר עם הפנים עי 10650 שירותי אבטחת מידע גיוס מנהל אבטחת מידע במיקור חוץ

 לתושב

₪ 360,000 Y עיר עם הפנים  6619 שירותי סיסטם גיוס מנהל סיסטם במיקור חוץ

 לתושב

 

 מערכות מידע
  

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 12,000 Y  עיר בוטיק 6580 שוטף -נריה טרימערכת ו ניהול השרותים הוטרינריים 

₪ 40,000 Q4 עיר עם הפנים  6564 מערכת לניהול משימות הטמעה -יהול משימות מערכת נ

 לתושב

₪ 20,000 Y   עיר עם הפנים  6565 מערכת לניהול משימות שוטף -מערכת ניהול משימות

 לתושב

₪ 10,000 Q2  עיר בוטיק 6578 פיתוח -מערכת לניהול משמרות בגנ"י  משמרות של גנ"י ניהולמערכת פיתוח ממשקים עבור 

₪ 45,000 Y עיר בוטיק 6577 שוטף -מערכת לניהול משמרות בגנ"י  מערכת לניהול משמרות בגנ"י 
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₪ 30,000 Q3 עיר עם הפנים  10183 פיתוח -מערכת לניהול שירותי שיטור  פיתוח מסכים נוספים

 לתושב

₪ 1,000 Y  עיר עם הפנים  6567 מערכת לניהול תורים מערכת ניהול תורים

 לתושב

₪ 25,000 Q3  עיר עם הפנים  6568 מערכת לניהול תורים הטמעת המערכת בחינוך -מערכת ניהול תורים

 לתושב

₪ 45,000 Q3  לאפשר לתושבים להזמין תור מראש ולקביעת פגישה  -מערכת ניהול תורים

 ביומן

עיר עם הפנים  6569 מערכת לניהול תורים

 לתושב

₪ 30,000 Q2  איפיוןRFI  עיר עם הפנים  10185 ול בטיחותמערכת ניה ופיילוט

 לתושב

₪ 20,000 Q1  עיר בוטיק 6574 מערכת ניהול השפ"ח שוטף -מערכת ניהול השפ"ח העירוני 

₪ 90,000 Q1 עיר בוטיק 6575 מערכת ניהול השפ"ח הצטיידות עבור פרויקט ניהול השפ"ח 

₪ 60,000 Q2  עיר עם הפנים  6566 מערכת ניהול ידע ומסמכים אגפים 3הטמעה ב -הרחבת ההטמעה למערכת לניהול מסמכים

 לתושב

₪ 30,000 Q1 עיר עם הפנים  10184 מערכת ניהול ידע ומסמכים פיתוח מערכת ניהול מכרזים וחוזים

 לתושב

₪ 90,000 Q4 עיר עם הפנים  8647 פיתוח והטמעה -מערכת ניהול ידע ומסמכים  פיתוח והטמעה

 לתושב

₪ 80,000 Y  + עיר עם הפנים  8645 שוטף -מערכת ניהול ידע ומסמכים  הסכם חדשחוזה קיים

 לתושב

₪ 4,000 Y מוקד ופיקוח עירוני  -מערכת ניהול משמרות  מערכת ניהול משמרות שמשמש את המוקד והפקחים

 שוטף -

עיר עם הפנים  10159

 לתושב

₪ 15,000 Q3 ים עיר עם הפנ 10198  מערכת ניהול רישוי עסקים בחירה והטמעה

 לתושב
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₪ 115,000 Y  עיר עם הפנים  10150 מערכת ניהול רישום ושיבוץ תלמידים מדור רישום -מערכת אופטימום לניהול הרישום והשיבוץ

 לתושב

₪ 4,000 Y עיר עם הפנים  10197 מערכת ניהול תביעות ביטוחים מערכת ניהול תביעות ביטוח עבור מחלקת ביטוחים

 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  10188 מערכת ערעורים והשגות על דוחות שוטפים לשירותי פיקוח עירוני וחניה תשלומים

 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  10182 בטחון -מערכת פטורלית  אחזקה שוטפת

 לתושב

₪ 40,000 Q1 עיר עם הפנים  10201 מוקד טלפוניה -רישום לגני ילדים  הפעלת מוקד חיצוני בזמן הרישום

 תושבל

₪ 35,000 Y  עיר בוטיק 6583 מערכות מידע שונות -שוטף  מערכת ניהול מחלקת הנוער מועדונצ'יק והכשרות 

₪ 200,000 Y ( 7020+  5265מערכות ניהול ועדה מקומית וממ"ג )עיר עם הפנים  6585 מערכות מידע שונות -שוטף  לחודש

 לתושב

₪ 295,000 Y עיר עם הפנים  6586 מערכות מידע שונות -שוטף  בי אנושמערכות ניהול שכר, נוכחות ומשא

 לתושב

₪ 70,000 Y  עיר עם הפנים  6587 מערכות מידע שונות -שוטף  מערכות ניהול שרותי רווחה

 לתושב

₪ 10,000 Q1  מערכתKopelRam עיר בוטיק 6588 מערכות מידע שונות -שוטף  עד ביטלו 

₪ 54,000 Y 1020 מערכות מידע שונות -שוטף  יןעבור שירותי מנהל אוכלוס

0 

עיר עם הפנים 

 לתושב

₪ 26,000 Y 1020 מערכות מידע שונות -שוטף  מערכת נוכחות טלפוני

2 

עיר עם הפנים 

 לתושב

₪ 560,000 Y   עיר בוטיק 6589 פיננסים, גביה, רכש ולוגיסטיקה -שוטף  גבייה, רכש ולוגיסטיקה מערכת ניהול מערכות פיננסיות 

₪ 20,000 Q3 עיר עם הפנים  6572 תוכנה לניהול השירות המשפטי החלפת תוכנה לניהול לשכה משפטית  והטמעה

 לתושב
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₪ 20,000 Y  עיר בוטיק 6573 תוכנה לניהול השירות המשפטי תוכנה לניהול לשכה משפטית 

₪ 30,000 Y   עיר עם הפנים  6570 תוכנת המוקד העירוני אחזקה שנתית -תוכנת  מוקד

 לתושב

₪ 50,000 Q3  מערכת מל"ח, פניות ציבור,  -חלופה א -שדרוג מערכת קיימת  -תוכנת  מוקד

 WSשרותי 

עיר עם הפנים  6571 תוכנת המוקד העירוני

 לתושב
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 פרוייקטים והטמעה
 

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q2 :עיר בוטיק 10512 הפחתת השימוש בנייר דוא"ל, מערכות ניהול ידע2פקס הדרכות לשימוש מוגבר במערכות המחשוב 

 Q3 עיר בוטיק 10513 הפחתת השימוש בנייר התקנת מערכת ניתור צריכה בעירייה 

 Q3 עיר בוטיק 10514 הפחתת השימוש בנייר התקנת מערכת ניתור הדפסה במערכת החינוך 

₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים  10190 מערכות ממ"ג ת עובד ממ"גיות הממ"ג אחרי קליטתהרחבת תש

 לתושב

₪ 160,000 Q3 עיר צומחת 6539 עיר חכמה הקמת מערכות חישנים לחשמל ובקרה 

₪ 400,000 Q4 סיום סקר ניקוז, עדכון וQA עיר עם הפנים  10189 פוטוגרמטריה וסקרי ממ"ג ליעודי קרקע, שכבות נוספים

 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  10306 פוטוגרמטריה וסקרי ממ"ג פק חדש לביצועפרסום מכרז ובחירת ס

 לתושב

 

 ארכיב

תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q2  ,ארגון חומר ארכיב קיים, ביעור חומר, העברת ארגזים, סידור משרד חדש

 סידור אפסון באיצטדיון

 עיר צומחת 6610 העברת ארכיב

₪ 60,000 Q2 עיר עם הפנים  6611 סריקת תיקים סריקת תיקי גביה

 לתושב

₪ 240,000 Q3 עיר עם הפנים  6614 סריקת תיקים סריקת תיקי ניקוז

 לתושב
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תאריך  תקציב

 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 10,000 Q2 עיר עם הפנים  6615 סריקת תיקים סריקת תיקי נכסים

 לתושב

₪ 20,000 Q2 עיר עם הפנים  6616 סריקת תיקים סריקת תיקי רישוי עסקים

 תושבל

₪ 15,000 Y עיר עם הפנים  10140 סריקת תיקים סריקת תיקי שומה

 לתושב

₪ 100,000 Y  עיר צומחת 6608 פעולות ארכיב שמירת מסמכי העירייה הפיסיים בגניזה חיצונית 
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 תפעול
 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Y עיר עם הפנים  10668 ערכות קבלןאחזקת מ חידוש תחזוקה שנתית לאל פסק

 לתושב

₪ 25,000 Y  עיר עם הפנים  6604 טלפוניה בקרה עלויות כלכלית

 לתושב

₪ 30,000 Q3  רישוי וחומרה למערכתIVR  להפניית שיחות למוקד חרום בחינוך

 ולקבלת קהל בחינוך

עיר עם הפנים  6605 טלפוניה

 לתושב

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  10519 טלפוניה למכרז( אחזקת מרכזיה )חצי שנה עד

 לתושב

₪ 3,000 Y עיר עם הפנים  10156 רכש אגפי כלי עבודה לטכנאי מחשוב

 לתושב

₪ 90,000 Q1 עיר עם הפנים  10529 רכש לפרויקט מחשוב שפ"ח רכש של מחשבים ניידים

 לתושב

₪ 120,000 Y עיר עם הפנים  8897 אחזקה -רכש שנתי  אחזקת שבר לכלל אגפי העירייה לרבות סניפים

 לתושב

₪ 30,000 Y   לקליטת עובדים חדשים ושינויים  -הרחבת רישוי וחומרה בטלפוניה

 ארגוניים

עיר עם הפנים  6602 טלפוניה -רכש שנתי 

 לתושב

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  10115 עובדים חדשים וסלולר -רכש שנתי  שדרוג סלולרי וציוד מחשוב לעובדים חדשים

 לתושב

₪ 80,000 Q2  רישוי תוכנותMS - עיר צומחת 6534 10שדרוג עמדות קצה לחלונות  בהתאם לסקר 

₪ 80,000 Q2  עיר עם הפנים  10137 10לחלונות  שדרוג עמדות קצה עדכוני חומרה נחוצים כדי להביא מכשירי קצה לרמה נדרשת

 לתושב
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 שרותים דיגיטליים

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה התאור משימ

₪ 5,000 Y  עיר עם הפנים  6541 אחזקת אתרים קיימים ואפליקציה קיימת חידוש דומיינים ואישורי אבטחה
 לתושב

₪ 50,000 Y  )עיר עם הפנים  6542 אחזקת אתרים קיימים ואפליקציה קיימת אחזקה של האתרים הקיימים )עירוני, תתי אתרים, נסטיים
 לתושב

₪ 3,000 Y  עיר עם הפנים  6543 אחזקת אתרים קיימים ואפליקציה קיימת גיבוי רבעוני של כל אתרי העירייה
 לתושב

₪ 22,000 Y עיר עם הפנים  8877 אחזקת אתרים קיימים ואפליקציה קיימת תשלום שוטף על האפליקציה
 לתושב

₪ 5,000 Q1 פנים עיר עם ה 8984 אתר אינטרנט חדש לעיריה קמפיין השקת האתר
 לתושב

₪ 30,000 Q3 עיר עם הפנים  10664 דיגיטציה של קידום עסקים בניית תוכנית עבודה, התקשריות עם ספקים והקמת ממשקים ראשונים
 לתושב

₪ 5,000 Q4 עיר עם הפנים  6562 הפיכת הרדיו ליחידת רווח הדרכת קורסים )שעות נוספות(, שיווק וקידום הרדיו
 לתושב

₪ 20,000 Q1 עיר עם הפנים  6546 הקמת אתר עירוני חדש ותתי אתרים ון האתר הראשי ותתי האתריםאיפי
 לתושב

₪ 140,000 Q2 עיר עם הפנים  6547 הקמת אתר עירוני חדש ותתי אתרים התקשרות עם ספק להקמת האתר ואתרי המשנה
 לתושב

₪ 80,000 Q4  )ת תמונות כולל רכיש -עיצוב, הקמה, העברת תכנים )+ עבודה לפי שעות
 וכתיבת תכנים

עיר עם הפנים  6548 הקמת אתר עירוני חדש ותתי אתרים
 לתושב

₪ 2,000 Y עיר עם הפנים  8889 טיפול במסך הודעות במבואה תשלום שוטף
 לתושב

₪ 3,000 Q1 עיר עם הפנים  8890 טיפול במסך הודעות במבואה הקטנת עמדת ניהול נוספת
 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  6551 מערכת רב ערוצית לקבלת פניות מתושבים פייסבוק/מייל/סמס -תהליכים  3יצירת  -ירת הממשקים איפיון התהליכים ויצ
 לתושב

₪ 50,000 Q4  קבלת פניות  -עבודה עם המערכת בשלב כפיילוט ראשון בפניות הציבור
 באמצעות הפייסבוק/מייל/סמס למערכת וניהולן במערכת מול תוכנת המוקד

עיר עם הפנים  6552 ערוצית לקבלת פניות מתושבים מערכת רב
 לתושב

₪ 30,000 Q2 עיר עם הפנים  8643 מערכת רב ערוצית לקבלת פניות מתושבים הטמעה וחיבור למערכות המוקד
 לתושב
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₪ 20,000 Y  עיר עם הפנים  6553 נגישות לאנשים עם מוגבלויות הנגשת מסמכים באמצעות ספקים חיצוניים
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  6554 נגישות לאנשים עם מוגבלויות ייעוץ נגישות + הדרכות עובדים בנגישות מסמכים
 לתושב

 Q2  מסמך אסטרטגיה לרשתות  -בניית אסטרטגיה לסושיאל + גאנט שנתי
 ערכים מובילים + ספרון מותג -חברתיות 

נוכחות ברשתות החברתיות  פייסבוק, 
 אינסטגרם, יוטיוב

עיר עם הפנים  6555
 לתושב

₪ 30,000 Y  )נוכחות ברשתות החברתיות  פייסבוק,  ניהול מדיה חברתית כולל קידום מממון )אירועים עירוניים ופוסטים נבחרים
 אינסטגרם, יוטיוב

עיר עם הפנים  6557
 לתושב

₪ 15,000 Q4 עם הפנים  עיר 10117 פיתוח שרותים -רדיו  רכישת ציוד לשידורי חוץ ושידורים חיים
 לתושב

₪ 15,000 Y עיר עם הפנים  8884 קידום -רדיו  אסטרטגיה לקידום הרדיו ובניית קורסים
 לתושב

₪ 15,000 Q2 עיר עם הפנים  6561 תפעול -רדיו  תפעול שוטף, רישוי וחומרה
 לתושב

₪ 80,000 Q3 .הפנים עיר עם  6560 שרת טפסים מקוונים איפיון תהליכים למעבר לתהליך דיגיטלי
 לתושב
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 תשתיות מחשוב 
 
 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 60,000 Q3 עיר עם הפנים  6593 הקמת ואחזקת תשתיות  הקמת תשתיות לשינויים מבניים וארגוניים בעירייה
 לתושב

₪ 40,000 Y   עיר עם הפנים  6590 תשתיות תקשורת הקמת ואחזקת תשתיות פסיביות -אחזקת תשתיות התקשורת הפיסיות
 לתושב

₪ 30,000 Y   עיר עם הפנים  6591 הקמת ואחזקת תשתיות תקשורת רכש מתגים -אחזקת תשתיות התקשורת הפיסיות
 לתושב

₪ 60,000 Y   עיר צומחת 6536 אחזקה חומרה תשתיתי -מחשוב  הסכמי אחזקה לפי סקר -אחזקה שוטפת של חומרה שרתים 

₪ 120,000 Y עיר עם הפנים  6533 הצטיידות -מחשוב  רכישת שרת אחסון נתונים לגיבוי
 לתושב

₪ 8,000 Y  תוכנותadobe  לגרפיקה וPDF - עיר צומחת 6535 רישוי -מחשוב  עלות שנתית 

₪ 60,000 Y   עיר צומחת 6538 תחזוקה -מחשוב  רישוי לתוכנות שרתים -אחזקת תוכנה 

₪ 650,000 Q1 עיר עם הפנים  6599 הימכרז לשדרוג מערכת הטלפונ ת הטלפוניה בעירייההחלפת מערכ
 לתושב

₪ 500,000 Q4 עיר עם הפנים  6600 הימכרז לשדרוג מערכת הטלפונ ייעוץ לכתיבת מכרז וליווי בהקמה
 לתושב

₪ 20,000 Q2 עיר עם הפנים  8654 מכרז סלולר יעוץ וליווי להכנת מכרז
 לתושב

₪ 30,000 Q1  10תשתיות תקשורת בשדרת התקשורת ל שדרוגG עיר עם הפנים  6596 שדרוג תשתיות תקשורת
 לתושב

₪ 200,000 Q2 עיר עם הפנים  6597 שדרוג תשתיות תקשורת פים: חניה, רווחה, שפ"ע, מחסןירשת אלחוטית מהירה לסנ
 לתושב

₪ 200,000 Q4  עיר עם הפנים  6598 שדרוג תשתיות תקשורת שדרוג תשתיות תקשורת במוקד לתמיכה בצרכים חדשים ובשרידות
 לתושב

₪ 30,000 Q3 עיר עם הפנים  10504 רתושדרוג תשתיות תקש שדרוג מערך התקשורת האלחוטית במבני העירייה
 לתושב
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 משאבי אנוש 

 מנהלת: מיטל חזן

 הנהלת האגף
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q1  טציה של מערכות משאבי אנוש למערכות ידיג וסנכרון בין מערכות אוטומציה, הארכיב והנוכחותאינטגרציה
 חוץ

עיר עם הפנים  10125
 לתושב

 Q1 דיגיטציה של מערכות משאבי אנוש כלפי  מערכת נוכחות, בקשות לימי חופשה מחלה וכו
 פנים

עיר עם הפנים  10126
 לתושב

 Y העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות  ד העובדיםחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם וע
 קידום רווחת הפרט

עיר עם הפנים  10121
 לתושב

₪ 200,000 Y  עובדים )כולל אירועי פורשים ומצטיינים(  1200-חגים ואירועים לכלל הרשות כ
 יום האישה, פסח וראש השנה-

העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות 
 קידום רווחת הפרט

עם הפנים  עיר 10122
 לתושב

₪ 90,000 Y   העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות  בהובלת  מש"א -ימי  גיבוש  אגפיים
 קידום רווחת הפרט

עיר עם הפנים  10123
 לתושב

₪ 10,000 Y   העלאת המוטיבציה והמחוברות באמצעות  שוברי שגרה ואירועים מיוחדים -רווחת העובד
 קידום רווחת הפרט

ם הפנים עיר ע 10124
 לתושב

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

 באופן דיגיטלי

עיר עם הפנים  10127 חיזוק תשתיות ומערכות המידע באגף משא
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8288 טיפוח הון אנושי נים לפורטל העובדים הזנת תכנים מעודכ -הנגשת השירות
 לתושב

₪ 40,000 Y  אצל מש"א לכלל עובדי  -אאוטסורסינג  -על הוצאות חריגות שכר -בקרת שכר
 העירייה לרבות גמלאים וחישובי פרישה

עיר עם הפנים  8292 טיפוח הון אנושי
 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר עם הפנים  10134 טיפוח הון אנושי ומקצועיותהדרכות וסדנאות עובדים רוחביות
 לתושב

₪ 20,000 Y  עיר עם הפנים  10135 טיפוח הון אנושי בחינת מתווה הפעלת צהרונים
 לתושב

₪ 10,000 Q3  איגום נהלים )ניוד עובדים, נוהל השתלמויות, בקשת יציאה לחופשה,קבלת
 מכשיר נייד, קליטת ופרישת עובדים, (

עיר עם הפנים  10128 ארגוניותתשתיות פנים 
 לתושב

 Q2  בדיקת וניתוח צרכי ההדרכה הארגוניים )פר אגף( ובניית תכנית הדרכה
 שנתית

עיר עם הפנים  10129 תשתיות פנים ארגוניות
 לתושב

 Q1 עיר עם הפנים  10130 תשתיות פנים ארגוניות בניית מצבת ותקינה
 לתושב
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 האגף לשירותים חברתיים 
 אגף: עמיר קשימנהל ה

 הנהלת האגף

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Y  עיר עם הפנים  10216 משרדי האגף תכנון וביצוע
 לתושב

₪ 25,000 Y עיר עם הפנים  7356 טפוח הון אנושי השתלמויות לעובדים
 לתושב

₪ 45,000 Y עיר עם הפנים  10444 הפקת ארועים שונים אירועים
 תושבל

₪ 30,000 Y  עיר עם הפנים  10442 ייעוץ יועצים חיצוניים בנושא תקצוב והתחשבנות
 לתושב

₪ 20,000 Y  עיר עם הפנים  10219 מענה טיפולי לעובדי האגף הדרכות לעובדים
 לתושב

₪ 8,000 Y  עיר עם הפנים  10446 פעולות ארגוניות אירועים חריגים חירומיים
 לתושב

₪ 50,000 Y ום אירועים כלל אגפיים כנסים אזרחים ותיקים, מתנדבים ערבי פרס
 הוקרה, פרויקטים קבוצות תמיכה, פרסום המשחקייה

עיר עם הפנים  10376 פרסום אגפי
 לתושב

₪ 300,000 Y  עיר עם הפנים  7297 תמיכות עירייה מתן תמיכות עירייה לארגוני רווחה
 לתושב
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 מניעה וטיפול באלימות במשפחה
 
 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y   עיר עם הפנים  8341 מרכז למניעת אלימות ביצוע הדרכות וסדנאות לגורמים משיקים בקהילה ושותפים פוטנציאלים
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים 8342 מרכז למניעת אלימות הגדלת מספר ההפניות המגיעות מתוך האגף לשירותים חברתיים 
 לתושב

₪ 8,000 Y  עיר עם הפנים  8344 הרחבת השירותים והטיפולים במרכז הדרכות קבוצתיות. -המשך הפעלת קבוצה לגברים / נשים
 לתושב

₪ 90,000 Y  עיר עם הפנים  10363 מקלטים לנשים מוכות בהתאם להשמות
 לתושב

₪ 5,000 Y עיר עם הפנים  10364 ימותמרכזי טיפול באל התייעצויות עם מומחים וסדנאות ממוקדות
 לתושב

 

  

 סדרי דין, מרכז קשר

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,000 Y עיר עם הפנים  10360 וועדת תסקירים הזמנת מומחים לוועדות
 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  8160 ות אחה"צ אחד בשבועפעיל-מרכז הקשר  יציאה של המשפחותת למסוגלות עצמאית בקשר ללא צורך במרכז הקשר
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8161 פעילות אחה"צ אחד בשבוע-מרכז הקשר  להגדיל את מספר הפונים דרך סדרי דין ולא דרך חוק הנוער
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8163 סדרי דין טיפול במשפחות שהופנו ע"י צו בית משפט
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8164 רי דיןסד טיפול בתסקירים
 לתושב

 Y   עיר עם הפנים  8165 סדרי דין קיצור זמני המתנה מקבלת צו בית משפט ועד אינטייק ראשוני
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8166 סדרי דין קיצור רשימת הממתינים
 לתושב
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 צרכים מיוחדים 
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 
1,800,000 

Y עיר עם הפנים  10385 אוטיזם אחזקת אוטיסטים במסגרות
 לתושב

₪ 154,000 Y עיר עם הפנים  10386 אוטיזם טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים
 לתושב

₪ 168,000 Y עיר עם הפנים  10387 אוטיזם מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
 לתושב

₪ 24,000 Y עיר עם הפנים  10388 אוטיזם נופשונים וקייטנות
 לתושב

₪ 42,000 Y עיר עם הפנים  10389 אוטיזם מועדוניות לילדים
 לתושב

₪ 16,000 Y עיר עם הפנים  10390 אוטיזם משפחות אמנה לשיקום
 לתושב

₪ 468,000 Y עיר עם הפנים  10391 אוטיזם מרכז יום שקומי לאוטיסטים
 לתושב

₪ 2,000 Y  יר עם הפנים ע 10392 אוטיזם מש"ה במעון יום
 לתושב

₪ 612,000 Y עיר עם הפנים  10393 אוטיזם מש"ה במעון טיפולי
 לתושב

₪ 
6,402,000 

Y עיר עם הפנים  10383 מוגבלות שכלית התפתחותית סדור מש"ה במוסדות
 לתושב

₪ 
1,216,000 

Y עיר עם הפנים  10384 מוגבלות שכלית התפתחותית מש"ה במוסד ממשלתי
 לתושב

₪ 408,000 Y עיר עם הפנים  10394 מוגבלות שכלית התפתחותית מעשי"ם
 לתושב

₪ 343,000 Y עיר עם הפנים  10395 מוגבלות שכלית התפתחותית הסעות למ. יום למש"ה
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  10396 מוגבלות שכלית התפתחותית שרותים תומכים ללמש"ה
 לתושב

₪ 71,000 Y עיר עם הפנים  10397 מוגבלות שכלית התפתחותית מועדונים חברתיים למש"ה
 לתושב

 Y 10568 מרכז יום נכים ומש"ה הקמת מרכז יום לנכים קשים ומש"ה תלוי בקול קורא נדרשת בנייה  
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₪ 400,000 Y עיר עם הפנים  10630 מרכז משפחה הקמת מרכז משפחה למשפחות
 לתושב

₪ 19,000 Y עיר עם הפנים  10398 םשירותי שיקו מועודן חברתי לבוגרים
 לתושב

₪ 75,000 Y עיר עם הפנים  10399 שירותי שיקום הדרכת עיוור ובני ביתו
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  10400 שירותי שיקום מפעלי תעסוקה ומועדון
 לתושב

₪ 
3,024,000 

Y עיר עם הפנים  10401 שירותי שיקום אחזקת נכים בפנימיות
 לתושב

₪ 305,000 Y עיר עם הפנים  10402 שירותי שיקום מעונות ממשלתיים שיקום
 לתושב

₪ 138,000 Y עיר עם הפנים  10407 שירותי שיקום נכים במשפחות אומנה
 לתושב

₪ 29,000 Y עיר עם הפנים  10408 שירותי שיקום מס' יום לילד המוגבל
 לתושב

₪ 162,000 Y עם הפנים עיר  10409 שירותי שיקום תעסוקה מוגנת למוגבל
 לתושב

₪ 22,000 Y עיר עם הפנים  10411 שירותי שיקום שעות נוספות
 לתושב

₪ 72,000 Y עיר עם הפנים  10413 שירותי שיקום תכנית לילד החריג
 לתושב

₪ 252,000 Y 1041 שירותי שיקום מרכז יום שקומי לנכים
5 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 3,000 Y 1041 שירותי שיקום נופשונים והבראה
7 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 205,000 Y 1041 שירותי שיקום הסעות למרכז יום שקומי
8 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 64,000 Y 1041 שירותי שיקום לווי למרכז יום שקומי
9 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 13,000 Y 1042 שירותי שיקום תכנית מעבר
0 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 56,000 Y 1042 שירותי שיקום נכיםתעסוקה נתמכת ל
1 

עיר עם הפנים 
 לתושב
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 Y 1042 שירותי שיקום חלופה למ. יום שקומי
2 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 3,000 Y 1042 שירותי שיקום מרכזי אבחון ושיקום
3 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 30,000 Y 1042 שירותי שיקום שיקום נכים בקהילה
4 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 3,000 Y 1042 שירותי שיקום מוגן מפעל
7 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 155,000 Y 1042 שירותי שיקום מרכזי יום לנכים קשים
8 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 28,000 Y 1042 שירותי שיקום בוגרים עוורים בקהילה
9 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 5,000 Y 1043 שירותי שיקום ילדים עוורים בקהילה
0 

עיר עם הפנים 
 לתושב

₪ 29,000 Y 1043 שירותי שיקום טיפול אישי סיעודי לנכים
1 

עיר עם הפנים 
 לתושב
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 רווחת האזרח הותיק
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 100,000 Y  מועדונים חברתיים  3המשך הפעלת  פעילויות העשרה תרבות, טיולים והצגות
 לאזרחים וותיקים

ם הפנים עיר ע 7702
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  10304 הפעלת מועדונים לגמלאים הפעלת מועדון לקשישות יוצאות אתיופיה
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7724 התמקצעות עובדים הוצאת עובדים לקורסים בהתאם למתווה משרד הרווחה לנתיב צמיחה
 לתושב

₪ 35,000 Q2 קיום  -וגריאטר וקיום פעילות מניעה והסברהעו"ד פסיכ -הקמת צוות רב מקצועי
 ימי עיון וחשיפה, מתן הרצאות בקהילה

עיר עם הפנים  7726 הקמת יחידה -מניעת אלימות כלפי קשישים
 לתושב

₪ 220,000 Y עיר עם הפנים  10214 קידום רווחת אזרח וותיק הפעלה ופיתוח תוכניות בשיתוף עמותת עמית
 לתושב

₪ 2,000 Y  10פתיחה מתוכננת ספטמבר,  -וצות תמיכה לאלמנים אלמנות הפעלת קב 
 מפגשים

עיר עם הפנים  7695 קידום רווחת האזרח הוותיק
 לתושב

₪ 320,000 Y   עיר עם הפנים  7697 קידום רווחת האזרח הוותיק לפי משרד הרווחה.  -הפעלה של מרכז יום לקשיש
 לתושב

₪ 30,000 Y  עיר עם הפנים  7701 קידום רווחת האזרח הוותיק ק + הרמות כוסיתקיום ארועי חודש האזרח הוותי
 לתושב

₪ 410,000 Y   עיר עם הפנים  7694 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו הפעלת תוכנית קהילה תומכת
 לתושב

₪ 40,000 Y  עיר עם הפנים  7700 פחתוקידום רווחת האזרח הוותיק ובני מש המשך הפעלת תוכנית תעסוקת בית לקשישים מרותקים
 לתושב

 Y   יישום והטמעת השינויים בדרכי העבודה בהתאם לרפורמה בחוק הסיעוד
בקרב כל השותפים, ביטוח לאומי קופות החולים וחברות הסיעוד נותנות 

 השירותים

עיר עם הפנים  7696 קידום רווחת האזרח הוותיק ובני משפחתו 
 לתושב

₪ 
1,728,000 

Y  קיום רשת בטחון כלכלית לזקנים נזקקים  . בתי אבות בהתאם למבחני זכאות1חוץ ביתיים:  סבסוד מענים
 בהתאם לתקציב ומבחני הזכאות

עיר עם הפנים  7704
 לתושב

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

עיר עם הפנים  7705
 שבלתו

₪ 79,000 Y   )קיום רשת בטחון כלכלית לזקנים נזקקים  סיוע חומרי בהתאם לנוהלים ותקציבי משרד הרווחה )מת"ס
 בהתאם לתקציב ומבחני הזכאות

עיר עם הפנים  7706
 לתושב

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

ר עם הפנים עי 7716
 לתושב
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₪ 100,000 Y  שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה  המשך הפעלת המועדון החברתי  מועדון אחווה-
 הפעלת מגוון שירותים

עיר עם הפנים  7707
 לתושב

₪ 57,000 Y   ליווי של מתנדב ומורה להתעמלות בבית לניצולי  -המשך הפעלת תוכנית סל"ב
 שואה מרותקים לבית

-יכות חייהם של ניצולי השואה שיפור א
 הפעלת מגוון שירותים

עיר עם הפנים  7709
 לתושב

₪ 3,000 Q4 שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה  ביצוע ערב הרמת כוסית לניצולי שואה בהוסטל דיור ציבורי-
 הפעלת מגוון שירותים

עיר עם הפנים  7711
 לתושב

₪ 22,000 Y   שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה  פי בקשה, בהתאם לכללי זכאותל -סיוע חומרי לניצולי שואה-
 הפעלת מגוון שירותים

עיר עם הפנים  7712
 לתושב

 



121 
 

 עבודה קהילתית 

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

₪ 15,000 Y  סדנאות להורים בגיל הרך, הפעלות לילדים וכו'מסגרת המאפשרת להורים
ם בגיל הרך זמן לבילוי משותף באמצעות המשחקיה, תוך ליווי מקצועי וילדי

בתהליך ההתקשרות, באמצעות משחקים, יצירה, הצגות והפעלת קבוצת 
 הורים.

עיר עם הפנים  10355 משחקיה
 לתושב

₪ 6,000 Y עיר עם הפנים  10209 עבודה קהילתית טיפולי שיניים למעוטי יכולת
 לתושב

₪ 2,000 Y עיר עם הפנים  8096 עבודה קהילתית תעסוקתית תוף פעולה ובניית מתווה עבודה עם מרכז תעסוקה רחובות יצירת שי
 לתושב

₪ 1,000 Y עיר עם הפנים  8097 עבודה קהילתית תעסוקתית הפנייה ושליחה של מטופלים למרכז התעסוקה ברחובות
 לתושב

₪ 10,000 Y .עיר עם הפנים  10141 פעולות של קהילה פרויקטים קהילתיים. קבוצות, קולות קוראים
 לתושב

₪ 5,000 Q2  ארוע עירוני למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים שישולב ביום המעשים
 הטובים

הפנינג פתיחת שנה ביום -צרכים מיוחדים
 המעשים הטובים

עיר עם הפנים  10208
 לתושב

₪ 10,000 Y זוק הכוחות קבוצת תמיכה הפועלת להעצמת המשפחות,עבודה על חי
 במשפחה.

קבוצת תמיכה למשפחות שבראשן הורה 
 עצמאי

עיר עם הפנים  10239
 לתושב
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 התנדבות

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Q4 עיר עם הפנים  8575 היקף הפעילות הגדלת מספר המתנדבים
 לתושב

 Q4 ם הפנים עיר ע 8576 היקף הפעילות ליווי ארגוני התנדבות
 לתושב

₪ 14,000 Y עיר עם הפנים  9082 פיתוח ההון האנושי וקידום תחום ההתנדבות קורס יזמי ומובילי התנדבות
 לתושב

₪ 8,000 Q3 )עיר עם הפנים  8590 פיתוח הון אנושי שולחנות עגולים והכשרות מקצועיות למובילי ההתנדבות )תחזוק
 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר עם הפנים  8591 פיתוח הון אנושי התנדבותקידום ופיתוח תחום ה
 לתושב

₪ 4,000 Y "פרויקט להקמת קהילות לסיוע למשפחות במשבר, ולחיזוק  -פרויקט "חיבוקית
 בשגרה ובחירום-החוסן הקהילתי

פיתוח ותחזוק פרוייקטים התנדבותיים 
 חדשים

עיר עם הפנים  8577
 לתושב

₪ 1,000 Y "עיר עם הפנים  8578 פיתוח פרוייקטים / ארגונים התנדבותיים כיבודפרסומים ו -פרויקט "חיבוקית
 לתושב

₪ 1,000 Q3 סדרת מפגשים למובילי ההתנדבות, ההתנדבות  -פוטותרפיה והתנדבות
והשפעתה עליהם ועל החברה,  טכניקות צילום והפקת תוצרים. הסדנא תועבר 

 ע"י מתנדבת

עיר עם הפנים  8579 פיתוח פרוייקטים / ארגונים התנדבותיים
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8580 פיתוח פרוייקטים / ארגונים התנדבותיים אנגלית מדוברת -ליווי ומינוף פעילות של ארגון חדש  בעיר
 לתושב

₪ 23,000 Q2 עיר עם הפנים  8582 פרוייקטים חד פעמיים יום המעשים הטובים
 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  8583 עמייםפרוייקטים חד פ צלם ליום מעשים  טובים
 לתושב

₪ 3,000 Q3  עפ"י המלצת האגף לשירותים -פרויקט צביעה וטיפוח מבנים/ בתים בעיר
 חברתיים ובשיתוף קבוצות/גופים בקהילה

עיר עם הפנים  8584 פרוייקטים חד פעמיים
 לתושב

₪ 15,000 Q4 בים והעלאת גיוס מתנד -פרסום ושיווק הפקת חוברת שיווק של כלל ההתנדבויות
 מודעות לתחום בקהילה

עיר עם הפנים  8587
 לתושב

₪ 20,000 Y   ניהול המשימות וחלוקת תפקידים של בני שירות לאומי אל מול צרכי
 המועדוניות והאגף 

עיר עם הפנים  8592 שירות לאומי
 לתושב
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תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 1,000 Q2 ף מתנדבות המלוות ילדים בגיל הרך )המאותרים ע"י אג-שעת סיפור באהבה
 ציוד ,תגמול, הכשרה  -הרווחה( 

עיר עם הפנים  8613 רווחה-תפעול פרויקטים
 לתושב
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 מועדוניות
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 335,000 Y   המועדונית 12:00-18:00ימים בשבוע בין השעות  3הפעלת המועדוניות .
נית כוללת: השגחה, הזנה, העשרה ד. פעילות המועדו-קולטת ילדים בכיתות א

 וסיוע וקידום לימודי, חברתי ורגשי.

עיר עם הפנים  8392 מועדוניות משותפות לאגף הרווחה והחינוך 3
 לתושב

₪ 225,000 Y   פעילות 13:00-17:00ימים בשבוע בין השעות  4הפעלת המועדונית .
 , חברתי ורגשי.המועדונית כוללת: הזנה, השגחה, העשרה וסיוע וקידום לימודי

שלוות נועם.  -הפעלת מועדונית מתבגרים 
 ו.-לילדים בכיתות ה

עיר עם הפנים  8389
 לתושב

₪ 63,000 Y עיר עם הפנים  10119 טיולים לילדי המועדוניות וטיולי הורים וילדים טיולים לילדים ולהורים וילדים במגרת פעילות המועדוניות
 לתושב

 Y מדריכות ולא  2ות המפעיל את המועדוניות יהיה בניית מודל עבודה בו הצו
 מדריכה ואם בית עבודה משותפת עם משאבי אנוש

עיר עם הפנים  8401 טיפוח והעשרת צוות המועדוניות
 לתושב

₪ 5,000 Y  עיר עם הפנים  8402 טיפוח והעשרת צוות המועדוניות העשרת הצוות המוביל במועדוניות
 לתושב

₪ 120,000 Y עיר עם הפנים  10118 טיפולים רגשיים לילדי המועדוניות שיים לילדי המועדוניותטיפולים רג
 לתושב

₪ 10,000 Y עיר עם הפנים  9084 כל המועדוניות הוצאות שוטפות למועדוניות
 לתושב

₪ 40,000 Y עיר עם הפנים  9099 כל המועדוניות הסעות מבתי הספר למועדוניות
 לתושב

₪ 20,000 Y  של ילדים: ביצוע שיעורים פרטיים בניצ"ן לילדים עם קשיים  קידום לימודי
 לימודיים.

עיר עם הפנים  8394 מועדוניות( 7כל המועדוניות )
 לתושב

 Q2 עיר עם הפנים  8393 כל המועדוניות )כל המועדוניות( הפעלת קבוצות הורים
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  9086 כל המועדוניות הפעלת חוגים הפעלת חוג בכל אחת מהמועדוניות
 לתושב

₪ 25,000 Y  עיר עם הפנים  8131 פעילות בתוך מועדוניות רווחה בעיר פעילות בתוך מועדוניות רווחה בעיר הוראה מתקנת והצגות
 לתושב

 Q3  3 -הפעלת פעילות קיץ עשירה ומגוונת במועדוניות. הפעילות נמשכת כ 
פארקי שעשועים וטיול הורים שבועוןת וכוללת יציאות לטיולים, מוזיאונים, 

 וילדים.

עיר עם הפנים  8400 מועדוניות 7פעילות קיץ ל
 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9107 שינוי מבנה שינוי מבנה נווה יהודה
 לתושב

 Y עיר עם הפנים  9108 שינוי מבנה שינוי מבנה מועדונית רעות
 לתושב
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 Y עיר עם הפנים  9109 ם וילדיםתוכנית להורי תכנית כדורגל אבות ובנים על המגרש
 לתושב
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 מרכז גישור 
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

 Y  ה', כולל סדנאות לתלמידים, -שכבות כיתה ד' –גישור בבי"ס יסודי / על יסודי
 הורים ומורים.

עיר עם הפנים  8299 גישור בחינוך
 לתושב

 Y  מבימ"ש לתביעות קטנות ברחובות ולפונים/מופנים  מתן שירותי גישור למופנים
 מהקהילה )תושבי נס ציונה(. 

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

עיר עם הפנים  8293
 לתושב

₪ 62,000 Y   סדנאות חשיפה לגישור ולניהול קונפליקטים לגורמים שונים בקהילה, הכשרת
 , שגרירי גישור בקהילהצוותים לסדנאות חשיפה

עיר עם הפנים  8294 סדנאות חשיפה לעולם הגישור
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8231 פיתוח הון אנושי פרסום ושיווק
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  8301 פיתוח הון אנושי הדרכות והכשרות למתנדבים
 לתושב

 Y  נים עיר עם הפ 8302 פיתוח הון אנושי גיבוש ורווחה למתנדבים
 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8297 פרויקטים קהילתיים תחום גירושין -פרויקט גישור נבחר
 לתושב

 Y עיר עם הפנים  8298 פרויקטים קהילתיים בניית הסכמות בבתים משותפים
 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  10641 קורס גישור קורס גישור לקהל הרחב
 לתושב

 

  

 מרכז שיל
 

ך תארי תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 2,500 Y  עיר עם הפנים  7962 פיתוח הון אנושי מתנדבים מפגשי הכשרה והעשרה למתנדבים במהלך השנה-הדרכות למתנדבים
 לתושב

₪ 3,000 Y עיר עם הפנים  7963 פיתוח הון אנושי מתנדבים מתנות לחג למתנדבים
 לתושב

₪ 3,000 Q4 עיר עם הפנים  7964 פיתוח הון אנושי מתנדבים טיול למתנדבים -ה למתנדבים גיבוש ורווח
 לתושב
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₪ 3,000 Q1 עיר עם הפנים  7965 פיתוח הון אנושי מתנדבים הכשרה למתנדבים במיצוי זכויות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים
 לתושב

 Y  עיר בוטיק 7957 רוייקטיםפיתוח פ הנגשת שירות שי"ל למוגבלים וקשישים -שי"ל עד הבית 

₪ 2,500 Y  איש בהרצאה בנושא זכויות לאוכלוסיות  30כ-ביצוע הרצאות לקהל הרחב
 עלות מרצה, פרסום -ייעודיות 

 עיר בוטיק 7959 פיתוח פרוייקטים

₪ 4,000 Y עיר בוטיק 7960 פיתוח פרוייקטים סדנא לעובדות אגף הרווחה במיצוי זכויות 

 Q1 עיר עם הפנים  10120 פיתוח פרוייקטים ירי תוכנית אפיקיםהרצאות בפני צע
 לתושב

 Y עיר עם הפנים  10139 פיתוח פרוייקטים ליווי וייעוץ לקריירה ותעסוקה
 לתושב

 

  

 נוצ"ץ
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 100,000 Y  תכנית לשדרוג תעסוקתי לגילאי  -אפיקים  עסקותיים ועודליווי אימוני אישי וקבוצתי, אבחונים ת - 3מחזור
18-27 

עיר עם הפנים  8172
 לתושב

₪ 240,000 Y   הכולל סדנאות טיפוליות, העשרה, סיוע לימודי, הזנה, הפעלות  -ליווי לנערות
 וטיולים. 

עיר עם הפנים  8167 ח'-לנערות בגילאי ז' -בית חם 
 לתושב

₪ 15,000 Q3 עיר עם הפנים  8170 ח'-לנערות בגילאי ז' -בית חם  שילוב תעסוקתי בעירייה -קיץ  פרוייקט תעסוקת
 לתושב

₪ 50,000 Y עיר עם הפנים  9097 בית חם נערים הקמת בית חם לנערים בהתאם לזכייה בקול קורא של הביטוח לאומי
 לתושב

₪ 15,000 Y עיר עם הפנים  10366 ערות במצוקהטיפול בנ תקצוב של פעילות קבוצתית והעשרתית לנערות במצוקה
 לתושב

₪ 80,000 Y עיר עם הפנים  10370 מ. לנפגיע תקיפה מינית בהתאם להשמות לאורך השנה
 לתושב

₪ 54,000 Y  עיר עם הפנים  10368 נוער וצעירים חוץ ביתי בהתאם להשמות
 לתושב

₪ 93,000 Y  עיר עם הפנים  10374 נערות חוץ ביתי בהתאם להשמות
 שבלתו

₪ 27,000 Y   עיר עם הפנים  8177 נערים קבוצת אילוף כלבים
 לתושב
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₪ 12,000 Y עיר עם הפנים  10372 נפגעות תקיפה מינית בהתאם להשמות
 לתושב

₪ 60,000 Y עיר עם הפנים  10371 צעירים בקהילה תכנית אפיקים
 לתושב
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 פרט ומשפחה
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 
2,400,000 

Y עיר עם הפנים  10313 אחזקת ילדים בפנימיות השמה של ילדים בהתאם לוועדות לתכנון טיפול והערכה
 לתושב

₪ 3,000 Y עיר עם הפנים  10314 בדיקות פסיכולוגיות מרכז הורים וילדים התייעצות עם פסיכולוגיים במקרים מורכבים לצורך הערכת הסיכון של הילד
 בלתוש

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  10322 חוץ ביתי -התמכרויות  הפנייה וטיפול למסגרות בחוץ ביתי
 לתושב

₪ 70,000 Y עיר עם הפנים  10323 מבוגרים -התמכרויות  הפנייה וטיפול למסגרות בקהילה
 לתושב

₪ 7,000 Y עיר עם הפנים  10329 טיפול בדרי רחוב בהתאם לצורך בעיקר  הלנות זמניות
 לתושב

₪ 235,000 Y עיר עם הפנים  10327 טיפול בילד בקהילה מועדוניות עפ"י השמות ומשפחות הקלט
 לתושב

₪ 200,000 Y עיר עם הפנים  10328 טיפול במשפחות אומנה בהתאם להשמות באומנה
 לתושב

₪ 3,000 Y ם הפנים עיר ע 10330 טיפול בנוער מתמכר בהתאם לצורך השמות במסגרות טיפוליות בקהילה
 לתושב

₪ 47,000 Y עיר עם הפנים  10335 טיפול בפגיעות מיניות +מרכז הורים ילדים בהתאם להשמות וצורך
 לתושב

₪ 
1,241,000 

Y עיר עם הפנים  10336 ילדים במעונות יום השמות פעוטות עפ"י חוק פעוטות בסיכון
 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  10338 קשר הורים ילדים מרכז הורים ילדיםיצירת  מתן מענה למשפחות עם ילדים בגיל הרך
 לתושב

₪ 471,000 Y עיר עם הפנים  10450 מועדוניות הפעלת מעדוניות משותפות עם החינוך
 לתושב

₪ 120,000 Y עיר עם הפנים  10340 משפחות במצוקה בקהילה עזרות חומריות לבגירים
 לתושב

₪ 100,000 Y עיר עם הפנים  10341 חות עם ילדיםסיוע למשפ עזרות חומריות
 לתושב

₪ 75,000 Y עיר עם הפנים  10351 תחנה לטיפול במשפחה טיפול זוגי ומשפחתי
 לתושב
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 אגף שפ"ע 

 רפאל קריספיל –מנהל אגף 

 הנהלת האגף

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה תאריך יעד תקציב

 Y עיר ירוקה 10468 מחזור -ה איכות סביב התייעלות במערך הפסולת והמחזור 

 Q2 עיר ירוקה 6524 היערכות לחירום אימון מכלול לוגיסטיקה 

 Q2 עיר ירוקה 6525 היערכות לחירום הסדרת הקצאת אמצעים ומלאי לחירום, כולל תחום הגנרטורים 

 Y  עיר עם הפנים  10476 התייעלות אנרגטית החלפת תאורת נל"ג רחובות לתאורת לד
 לתושב

 Y   טיפול מערכתי בתחום המחזור, הקטנת כמות האשפה, טיפול מערכתי
 בפסולת העסקית והכנסת מערך פח כתום.

עיר עם הפנים  10469 התייעלות מערך הפסולת והמחזור
 לתושב

₪ 60,000 Y   יעוץ נגישות לפני  -מתן שירותי נגישות לאירועי הרשות ולמוסדות חינוך
 אירועים, תחנות הסעה

 עיר בוטיק 6526 נגישות

 Y  שינוי תמהיל מאחזקה שוטפת )שבר( לתחזוקה שוטפת יזומה ובניית
 תכנית אב לשימור ושיפור תשתיות העיר, מוסדות חינוך ומבנים עירוניים.

עיצוב מבנה ארגוני התומך את תפיסת 
 ההפעלה

עיר עם הפנים  6508
 לתושב

 Y  "עיצוב מבנה ארגוני התומך את תפיסת  העירייה חיזוק שת"פ שפ"ע עם שאר אגפי –"מצוינות ארגונית
 ההפעלה

עיר עם הפנים  10461
 לתושב

₪ 30,000 Y עיר עם הפנים  10458 פרסום ומיתוג רכב ועובדים.-פרסומים שוטפים ומיתוג האגף כולל כלי
 לתושב

 Q2  הטמעת תפיסה של תכנון, בקרה תקופתית ומדידה מתמדת, כולל יישום
 יהול משימות, מכרזים, קבלניםכלים טכנולוגיים לנ

קידום האגף כגוף מקצועי ואפקטיבי 
 המעצים את עובדיו

עיר עם הפנים  6515
 לתושב

₪ 50,000 Y   כלים, שיפוץ, כלי  -שיפור סביבת העבודה ותנאי העבודה של עובדי האגף
 רכב, משרדים

קידום האגף כגוף מקצועי ואפקטיבי 
 המעצים את עובדיו

ם עיר עם הפני 6516
 לתושב

₪ 10,000 Y  חלק מתקציב  -קיום השתלמות אחת לפחות לכל מנהל מחלקה
 השתלמויות במחלקות

קידום האגף כגוף מקצועי ואפקטיבי 
 המעצים את עובדיו

עיר עם הפנים  6519
 לתושב

 Y  )פיתוח תודעת עובדים לשירות "שפ"ע נע" )שירות פעיל, נאמנות עירונית
 יוזם ולא רק מגיב.

עיר עם הפנים  6507 הפעלה של האגףתפיסת ה
 לתושב
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 איכות הסביבה
 
 

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 5,000 Y עיר ירוקה 10464 חינוך -איכות סביבה  קידום פעילות לטובת הכרזה על גן לאומי גבעות הכורכר 

₪ 80,000 Y עיר עם הפנים  10465 חינוך -סיבה  איכות הובלת פרוייקטים קהילתיים סביבתיים
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7955 הגדלת תקציב העירייה הגשת קולות קוראים למשרדי ממשלה שונים
 לתושב

₪ 100,000 Q1  תאורת פנים במוסדות  -ייעוץ למכרז כולל עריכת סקר תאורה ברחבי העיר
 העירייה ותאורת רחוב

 עיר ירוקה 7945 התייעלות אנרגטית

₪ 
9,823,660 

Y    חסכון כספי  -בניית תכנית וביצוע החלפת החלפת תאורת נל"ג לתאורת לד
 בשנה ₪לעירייה בטווח הארוך של כמיליון 

 עיר ירוקה 7946 התייעלות אנרגטית

 Q2 עיר ירוקה 7949 חיוב בעלי עסקים באגרת אשפה עודפת קידום חוק עזר לאגרת אשפה עודפת 

₪ 25,000 Q2 יעוץ לבחינת  -הכנת המכרז לפינוי אשפה בסיוע יועץ חיצוני ופרסומו ייעוץ ל
 המתווה להכנת המכרז

עיר עם הפנים  6502 מכרז פחים כתומים
 לתושב

₪ 50,000 Q2 .עיר עם הפנים  7931 מתן מענה למפגעים סביבתיים  עריכת סקר קרינה במוסדות החינוך
 לתושב

 Q3 מגנטיים או בעבודות חשמל )העסקת -רוטיפול בחריגות באמצעות מיגונים פי
 קבלן חיצוני(

עיר עם הפנים  7933 מתן מענה למפגעים סביבתיים 
 לתושב

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

עיר עם הפנים  7934 מתן מענה למפגעים סביבתיים 
 לתושב

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

עיר עם הפנים  7935 מתן מענה למפגעים סביבתיים 
 לתושב

₪ 5,000 Y עיר ירוקה 10491 מתן מענה למפגעים סביבתיים  בדיקות רעש 

₪ 100,000 Q2 עיר ירוקה 7941 פינוי פסולת בניה  רת( הכנת הזמנת מסגרת לפינוי פסולת בניה )קבלני המסג 

₪ 50,000 Q4  עריכת סקר אסבסט ברחבי העיר עפ"י חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
  2011התשע"ה 

פסולת אסבסט )חומר בנייה מסרטן , שיצא 
 משימוש(

 עיר ירוקה 7942

₪ 
1,000,000 

Q4  עיר ירוקה 6504 יקום חורשת המושבהפרויקט ש שלב ב' -פיתוח חורשת המושבה לרווחת התושבים 

 Y   יצירת קמפיין חציוני להגברת המודעות לצריכה נכונה והפחתת פסולת ביתית
 )שלטי חוצות, כתבות בעיתונים, גרפיקה, פייסבוק(

 עיר ירוקה 7937 צמצום פסולת ברחבי העיר
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 גנים ונוף 
 

תאריך  תקציב 
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 50,000 Y עיר עם הפנים  10616 אחזקת מוסדות חינוך בניהול עצמי סיוע לבתי ספר ב: גיזום עצים,  תיקוני גומי, תיקוני השקיה
 לתושב

₪ 180,000 Y  עיר צומחת 7912 איסוף גזם לטיוב בקרה וביצוע איסוף הגזם 

₪ 300,000 Q1  עיר בוטיק 7904 הצללה החינוך הכנת מכרז להספקה ואחזקת הצללות ברחבי העיר ומוסדות 

₪ 
1,550,000 

Y   עיר צומחת 7913 השקיה / מים עמידה בהקצאות המים 

₪ 800,000 Q4  עיר צומחת 7916 השקיה / מים מערכות השקייה )מותנה באישור תב"ר( 5שדרוג 

₪ 3,000 Y פנים עיר עם ה 7917 השתלמויות השתתפות בהשתלמות שנתית למנהלי מחלקות גנים ונוף
 לתושב

₪ 25,000 Y   עיר עם הפנים  7887 טיפול בפניות מוקד מענה מהיר ויעיל לפניות מוקד
 לתושב

₪ 140,000 Q3 עיר ירוקה 7896 מתקני כושר הבאת מתקני הכושר לתקן 

₪ 600,000 Q4 עיר ירוקה 7897 מתקני כושר הקמת חמישה אתרים 

₪ 240,000 Y  עיר בוטיק 7888 מתקני משחק ים הציבורים  בעיר ביצוע ביקורות חודשית בכל הגנ 

₪ 240,000 Y   עיר בוטיק 7889 מתקני משחק ביצוע ביקורות חודשית בכל מוסדות החינוך בעיר 

₪ 13,000 Y   ביצוע ביקורות שנתית בכל מוסדות החינוך  בעיר ע"י מכון התקנים ושמירה על
 ההיתר.

 עיר בוטיק 7890 מתקני משחק

₪ 13,000 Y   ביצוע ביקורות תלת שנתית בכל הגנים הציבורים  בעיר מכון התקנים ושמירה
 על ההיתר.

 עיר בוטיק 7891 מתקני משחק

₪ 20,000 Q2 .עיר בוטיק 7892 מתקני משחק בחינת חלופות  למכרז להחלפת מתקני משחק 

₪ 
4,000,000 

Q4 .עיר בוטיק 7893 מתקני משחק החלפת מתקני המשחק 

₪ 30,000 Q1 עיר בוטיק 7884 סקר והחלפת רהוט רחוב בגנים ציבוריים ביצוע סקר באמצעות יועץ חיצוני והגשת דו"ח 

₪ 20,000 Q1 עיר ירוקה 7883 סקר עצים שנתי מוסדות חינוך ורחבי העיר הכנת מכרז לביצוע סקר עצים ברחבי העיר ופרסומו 

₪ 20,000 Y  עיר צומחת 7907 ידעם הפנים לעת טיפול מונע בחדקונית הדקל 

₪ 30,000 Q4 עיר צומחת 7908 עם הפנים לעתיד טיפול מונע תהלוכן האורן בכל העיר כולל בתים פרטים 

 Q1  עיר צומחת 7909 עם הפנים לעתיד הקמת גינה קהילתית 

₪ 50,000 Y   עיר צומחת 7910 עם הפנים לעתיד עצים לפחות במהלך השנה 100נטיעת 
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 Y עיר צומחת 10280 עמק השושנים ק השושניםשדרוג רחוב עמ 

₪ 220,000 Y  עיר צומחת 10572 פיקוח על פרויקטים פקחים לפרויקטים עירוניים במיקור חוץ 2גיוס 

₪ 
1,000,000 

Y  עיר צומחת 10298 שטחי בור פיתוח הכניסות לעיר 

₪ 210,000 Y עיר ירוקה 7879 שמירה על אחזקת הגינון ברמת ספר  רת איכותהוצאת דוח חודשי ע"י הפקחים לכל אתר גינון בעיר, לצורך בק 

₪ 
6,000,000 

Y  עיר ירוקה 7880 שמירה על אחזקת הגינון ברמת ספר  קבלן אחזקת גנים 

₪ 50,000 Y  עיר ירוקה 7882 שמירה על אחזקת הגינון ברמת ספר  גיזום עצים בצורה מבוקרת 

 

 וטרינר
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה התאור משימ

 Y  )בדיקת רקע הספק, ביקורת  -ביצוע ביקורות הזנה בגני הילדים )ספק אחד
 אצל הספק לבדיקת תשתית הספק, נהלים

 עיר בוטיק 7841 מוסדות החינוך -בריאות הציבור 

 Y  )ביקורות כמותיות בגני   -ביצוע ביקורות הזנה בגני הילדים )ספק אחד
 דגימות לבדיקות מעבדה, ניתוח הנתונים והוצאת דוח הילדים, לקיחת

 עיר בוטיק 7842 מוסדות החינוך -בריאות הציבור 

 Y ( 3ביצוע ביקורות הזנה בצהרוני בתי הספר  )בדיקת רקע הספק,  -ספקים
 ביקורת אצל הספק לבדיקת תשתית הספק, נהלים

 עיר בוטיק 7843 מוסדות החינוך -בריאות הציבור 

 Y ביקורות כמותיות בגני   -ספקים(  3ביקורות הזנה בצהרוני בתי הספר ) ביצוע
 הילדים, לקיחת דגימות לבדיקות מעבדה, ניתוח הנתונים והוצאת דוח

 עיר בוטיק 7844 מוסדות החינוך -בריאות הציבור 

 Y  מתן מענה למוסדות החינוך בסוגיות הקשורות לבריאות הציבור ומטרדים
 מבעלי החיים 

 עיר בוטיק 7845 מוסדות החינוך -ת הציבור בריאו

 Y עיר בוטיק 7846 מוסדות החינוך -בריאות הציבור  קיום הרצאות במוסדות חינוך בהתאם לבקשות צוות חינוכי במוסדות החינוך 

 Y  עיר של עסקים 7839 עסקים בעיר -בריאות הציבור  ביצוע ביקורת חצי שנתית בעסקי מזון גדולים/בעיתיים, בדגש על מזון מן החי 

 Y  עיר של עסקים 7840 עסקים בעיר -בריאות הציבור  ביצוע ביקורת שנתית בעסקי מזון בינוניים וקטנים, בדגש על מזון מן החי 

₪ 50,000 Y  עיר בוטיק 7848 גן החי העירוני ציוד, מזון -תחזוקה שוטפת לגן החי העירוני 

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

העלאת המודעות וטיפול בסוגיית צואת 
 כלבים בשטחים ציבוריים

 עיר ירוקה 7857

 Y  בחינת רכישת אמצעים נוספים לטיפול באיסוף ולהעלאת המודעות לאיסוף
 עצמי של צואת הכלבים

בסוגיית צואת  העלאת המודעות וטיפול
 כלבים בשטחים ציבוריים

 עיר ירוקה 7858

 Y  קיום פעילות בגני הילדים להעלאת המודעות לסוגיית צואת כלבים בשטחים
 ציבוריים

העלאת המודעות וטיפול בסוגיית צואת 
 כלבים בשטחים ציבוריים

 עיר ירוקה 7859

₪ 35,000 Y )עיר ירוקה 7860 חיות פינוי  פינוי בע"ח קטנים שרותי כלביה )רחובות 



134 
 

 
 

 שירותי ניקיון

תאריך  תקציב
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 700,000 Y עיר ירוקה 7773 הקצאת עובדים למשימות שונות צורך ודרישה הקצאת עובדים נוספים למחלקות השונות בעירייה לפי 

 Y עיר ירוקה 7776 מבצעי ניקיון בשכונות ובמוס"ח מבצעי ניקיון עפ"י תכנית בשיתוף ועדי שכונות 

 Y עיר ירוקה 7775 ניכוש עשבייה ניכוש עשבייה באמצעות חרמש וגיזום ענפים וגרניק 

₪ 120,000 Y עיר ירוקה 10644 ניקיון העיר ר, ומדרכותניקיון גרפיטי, קיטו 

₪ 
7,000,000 

Y  ניקיון השטחים הפתוחים בעיר בהתאם לתכנית העבודה השנתית של
 המחלקה

 עיר ירוקה 7770 ניקיון השטחים הפתוחים בעיר

 

 מחלקה טכנית
 

תאריך  תקציב 
 יעד

 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 150,000 Q2 עיר עם הפנים  6522 היערכות עפ"י עונות השנה קה שוטפת של מערכת הניקוז העירונית והיערכות לחורף.בניית תכנית ואחז
 לתושב

 Y  עיר עם הפנים  7861 פינוי חיות  לכידת נחשים ע"י ספק חיצוני
 לתושב

₪ 20,000 Y  עיר עם הפנים  7862 פינוי חיות  פינוי בע"ח גדולים ע"י ספק חיצוני
 לתושב

₪ 100,000 Y עיר בוטיק 7852 פיקוח ורווחת בעלי חיים עיקור וסירוס חתולי רחוב 

₪ 10,000 Y עיר עם הפנים  7853 פיקוח ורווחת בעלי חיים הקמת תחזוקה  והעתקת גינת כלבים
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  7854 פיקוח ורווחת בעלי חיים אחזקת תוכנה וטרינרית גביה ונהול וטרינרי
 לתושב

₪ 70,000 Y נים עיר עם הפ 7856 פיקוח ורווחת בעלי חיים חומרים תרכיבי חיסון ותרופות
 לתושב

₪ 3,000 Y עיר עם הפנים  10046 פרסום הודעות לתושבים
 לתושב

₪ 15,000 Y עיר בוטיק 7850 ציוד כלים אמצעי לכידה והובלה בע"ח 
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 Y   העלאת שכבות בכל תחום אפשרי באגף-GIS עיר עם הפנים  10480 מדידה ובקרה
 לתושב

₪ 300,000 Y )עיר עם הפנים  10455 מיזוג אוויר יישום מודל אחזקת מזגנים במוס"ח ומבני עירייה )ביטוח
 לתושב

₪ 375,000 Y עיר עם הפנים  10456 מיזוג אוויר מכרז להתקנת מזגנים במוס"ח ומבני עירייה
 לתושב

₪ 200,000 Y עיר בוטיק 10457 מים אחזקה וטיפול במזרקות ברחבי העיר 

 Y  טיפול בפניות ציבור או פקחים )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן
 התקן

עיר עם הפנים  7871 נה לפניות מוקדמע
 לתושב

₪ 20,000 Q1  עיר עם הפנים  10459 משק אנרגיה כולל יעוץ חיצוני -הכנת מכרז לטיפול בגנרטורים
 לתושב

₪ 120,000 Y עיר עם הפנים  10460 משק ואנרגיה תחזוקת גנרטורים בהתאם למכרז
 לתושב

₪ 50,000 Y עיר ירוקה 10531 משק ואנרגיה תחזוקת גגות סולאריים 

 Q1 עיר בוטיק 7905 ניהול מערך ההצללות בחינת ההצעות, בחירת הספק הנבחר וחתימה על הסכם עמו 

₪ 200,000 Y עיר עם הפנים  7875 פניות מוקד )תושבים( מענה לפניות מוקד ע"י פיקוח וטיפול בפניות מוקד בהקשר לקבלני ביצוע
 לתושב

 Q2 סקר צרכים פיזיים של מבני חינוך, מוסדות עירייה  תכנית עבודה לביצוע לאחר
מבני ציבור ותנועות הנוער לצורך קביעת תוכנית עבודה לפיתוח ותחזוקה  –

 בראייה רב שנתית.

 עיר צומחת 10462 שיפור פני העיר

₪ 100,000 Y  עיר בוטיק 7765 תאורת כיכרות חתול , תמרורים מוארים ככרות ושבילי אופניים. -תחזוקת נורות לדים עיני 

₪ 50,000 Y עיר בוטיק 7766 תאורת כיכרות תחזוקת קופסאות פיקוד ככרות 

₪ 100,000 Y  עיר צומחת 7767 תאורת כיכרות כיכרות חדשים/קיימים 2רישות 

 Y עיר בוטיק 7872 תחזוקה שוטפת מוסדות חינוך וברחבי העיר ריצוף לאחר נפילת או כריתת עצים וסגירת המדרכה בהתאם לצורך 

 Y  עיר בוטיק 7873 תחזוקה שוטפת מוסדות חינוך וברחבי העיר טיפול יזום בריצוף ובמדרכות 

 Y   טיפול מונע במפגעים ברחבות מוסדות החינוך ובמדרכות ברחבי העיר כתוצאה
 של שורשי עצים

 עיר בוטיק 7874 תחזוקה שוטפת מוסדות חינוך וברחבי העיר

 Y עיר צומחת 7876 תחנות אוטובוס חזוקה והתקנת תחנות אוטובוס כולל הנגשה.תאום מול קבלנים לת 
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 מחלקת קידום, רישוי עסקים, שילוט והדברה
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 5,000 Q2  הכנת "מדריך לפתיחה ולהתנהלות עסק טעון רישוי בנס ציונה" לעסקים
 חדשים וקיימים

ך לפתיחה ולהתנהלות עסק טעון רישוי "מדרי
 בנס ציונה"

 עיר של עסקים 7732

 Q3 מדריך לפתיחה ולהתנהלות עסק טעון רישוי  הפצת המדריך בפורטל העירייה, פרסום בעיתונות ובבתי העסק טעוני הרישוי"
 בנס ציונה"

 עיר של עסקים 7733

₪ 30,000 Q3 עיר ירוקה 7742 הדברה במוסדות חינוך ובמבני עירייה ובמבני עירייה בחירת ספק לביצוע הדברת קיץ במוסדות חינוך 

₪ 20,000 Q3  עיר ירוקה 7743 הדברה במוסדות חינוך ובמבני עירייה שוטף על פי קריאות -הדברת תיקנים ונמלים במוסדות חינוך ובמבני עירייה 

₪ 50,000 Y   פניות  300-)כהדברת מכרסמים )חולדות ועכברים( בהתאם לפניות מוקד
 בחודש(

 עיר ירוקה 7734 הדברת מזיקים

 Q2  ביצוע ביקורות בעונת הקיץ  ברחבי העיר לאיתור מקורות מים )מרזבים, גגות
של בניינים, תעלות גלישה, חצרות בתים ובניינים, צמיגים, פרדסים, עדניות 

 צמחים, שטחים פתוחים(

 עיר ירוקה 7735 הדברת מזיקים

₪ 50,000 Q2 עיר ירוקה 7736 הדברת מזיקים רת יתושים באופן יזום במקורות מים שנמצאו בביקורות ופניות מוקד.הדב 

₪ 20,000 Q3  הדברת דובון הקורים באופן יזום/בהתאם לפניות מוקד בשטחים ציבוריים
 )בקרבת מוסדות חינוך ובתים( בתקופת החורף

 עיר ירוקה 7738 הדברת מזיקים

 Y  ת בקרבת מוסדות חינוך, פינוי נחילי דבורים ע"י איש מקצוע הדברת נחילי צרעו
 חיצוני 

 עיר ירוקה 7739 הדברת מזיקים

₪ 60,000 Q3   הדברת עשביית קיץ וחורף בצידי דרכים, במדרכות, בשטחים ציבוריים
 פתוחים ובמוסדות חינוך

 עיר ירוקה 7741 הדברת צמחיה

 Y  עיר של עסקים 7730 קידום ורישוי עסקים עסקים 80 -הוצאת רישיון עסק לעסקים טעוני רישוי 

₪ 120,000 Y עיר של עסקים 10651 קידום ורישוי עסקים דיגיטציה של מערכת ניהול רישוי עסקים 

₪ 15,000 Q1 עיר של עסקים 10378 שילוט עסקים רכישת ציוד תומך משימות 
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 מחלקת תברואה
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר השם משימ תאור משימה

₪ 
5,100,000 

Y עיר ירוקה 7806 איסוף גזם ברחבי העיר איסוף גזם אחת לשבוע בכל רחוב בעיר 

 Y  "לאחר התקשרות עם תאגיד תמיר להוצאת מכרז לפינוי "זרמים ייעודיים
 )אלמנטים למיחזור( ואישור ספק

נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר 
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7799

 Y נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר  הצבת מתקנים נוספים לאיסוף קרטונים
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7800

₪ 150,000 Y ( כ 1,500ליטר( למתקנים ייעודיים ) 1,100החלפת עגלות נייר )100 -ליטר 
 מתקנים.

נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר 
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7801

₪ 51,000 Y  נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר  בקבוקי פלסטיק למיחזור אחת לשבוע מרחבי העיראיסוף
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7802

₪ 116,000 Y נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר  איסוף נייר למיחזור אחת לשבוע מרחבי העיר
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7803

₪ 380,000 Y  נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר  וע מרחבי העירפעמים בשב 3איסוף קרטונים למיחזור
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7804

 Y נייר, קרטון,  -הגדלת המיחזור בעיר  איסוף בקבוקי זכוכית למיחזור אחת לחודשיים מרחבי העיר
 בקבוקים

 עיר ירוקה 7805

₪ 350,000 Q1 עיר עם הפנים  7795 החלפת רכבים החלפת טרקטור המחלקה
 לתושב

₪ 150,000 Q1 עיר עם הפנים  7796 החלפת רכבים החלפת רכבי שירות
 לתושב

₪ 20,000 Q2 עיר ירוקה 10308 אריזות פח כתום -הפרדה במקור  פרוייקט פריסת פחים כתומים ופינויים 

₪ 20,000 Q1 עיר ירוקה 10454 אריזות פח כתום -הפרדה במקור  מכרז פחים כתומים 

₪ 100,000 Q2 עיר עם הפנים  7798 סיוע במניעת שריפות בעיר אום עם רשות הכיבויפס אש בתי
 לתושב

₪ 
9,180,000 

Y  עיר ירוקה 10309 פינוי אשפה מרחבי העיר 3-5%הפחתת עלויות  -התייעלות בפינוי האשפה מרחבי העיר 

₪ 
1,600,000 

Y עיר ירוקה 10310 פינוי אשפה מרחבי העיר הטמנת אשפה 

₪ 
2,300,000 

Y עיר ירוקה 10473 פינוי אשפה מרחבי העיר הטמנה היטל 

₪ 100,000 Y  עיר ירוקה 10474 פינוי אשפה מרחבי העיר 240/360/770 -ל  140 -החלפת עגלות עפ"י המכרז והעברה מ 
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₪ 20,000 Y קהעיר ירו 10311 פינוי פסולת בניין באמצעות מכולות פינוי פסולות באמצעות מכולות לטובת פעולות יזומות 

 Q1 עיר ירוקה 7807 צמצום כמות אשפה יישום משמעויות פסולת עודפת 

₪ 120,000 Y עיר ירוקה 7794 תחזוקה שוטפת באמצעות כלים הנדסיים  הזמנת כלים מכניים בהתאם לסוג הטיפול ככל שיידרש 
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 מחלקת אחזקה
תאריך  תקציב 

 יעד
 משימת על מספר שם משימה תאור משימה

₪ 80,000 Y עיר עם הפנים  10645 אחזקה ותחזוקה של מבנה עיריה ניהול שוטף
 לתושב

₪ 140,400 Q4  עיר ירוקה 7812 אחזקה עירונית אשפתונים ברחבי העיר 150החלפת 

 Y  טיפול בפניות ציבור או פקחים )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן
 התקן

 עיר ירוקה 7814 אחזקה עירונית

 Y ניות ציבור או פקחים )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן טיפול בפ
 התקן

אחזקת מבני ציבור ומבני העירייה 
 ומגרשי/אולמות ספורט

 עיר בוטיק 7816

₪ 250,000 Q4 עיר בוטיק 7809 אחזקת מוסדות חינוך החלפת גופי התאורה לתאורת לד בגני הילדים ובתי ספר 

₪ 100,000 Q4 גני  15מניעת סדקים וחדירת מים וצביעה חיצונית בשליכט  טיפול חיצוני ל
 ילדים

 עיר בוטיק 7810 אחזקת מוסדות חינוך

 Y עיר בוטיק 7811 אחזקת מוסדות חינוך טיפול בפניות מוסדות חינוך )באמצעות המוקד או פניה  ישירה( עפ"י זמן התקן 

 Y חינוך והעירייה בחינת חלופות להתייעלות בנושא תפעול אירועי מוסדות ה-  
 בהקמה, בתפעול ובפירוק באירועי מוסדות החינוך והעירייה 

 עיר בוטיק 7817 מוסדות חינוך ועירייה -אירועים 

₪ 10,000 Y    עיר עם הפנים  7391 גני ילדים כללי למטר + מעמ לגן( ₪ 15לגן ) ₪ 2,100קבלן ניקיון לאחר שיפוץ
 לתושב

₪ 10,000 Y  עיר בוטיק 8256 המרכז הקהילתי ביד אליעזר ישת ציוד משרדי וציוד לפעילויות המרכז ואירועים שוניםרכ -ציוד ואחזקה 

 Y חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות  בניית קובץ מעודכן של חוקי העזר העירוניים וצו עבירות הקנס
 הקנס

 עיר ירוקה 8993

₪ 500,000 Q1 עיר בוטיק 7819 רגוני מחלקת אחזקהמבנה א ניהול תחזוקת גני ילדים 

 Y עיר בוטיק 7820 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה טיפול בתאורת רחובות 

₪ 70,000 Y עיר בוטיק 7833 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה תמרור ושילוט בעיר 

₪ 60,000 Y  עיר בוטיק 7834 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה עבודות חשמל 

₪ 15,000 Y עיר בוטיק 7835 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה יעוץ למכרז חשמל 

₪ 6,000 Y עיר עם הפנים  9046 תנועת הנוער של נס ציונה -מועדונצ'יק אחזקת מבנים וציוד -מועדונצ'יק
 לתושב

₪ 20,000 Y עיר עם הפנים  9070 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  אחזקת מבנים וציוד -בית הנוער
 לתושב

₪ 5,000 Y עיר עם הפנים  10533 הכשרות ופיתוח צוות-מנהל נוער  ים וציודאחזקת מבנ
 לתושב

₪ 165,000 Y עיר בוטיק 7831 עבודות קבלניות שוטפות ביצוע עבודות קבלניות  ופיקוח על קבלני עבודה 

 



140 
 

₪ 700,000 Y  צביעת כבישים כבישים ומדרכות בהתאם לתכנית ביצוע שנתית )כולל לקראת
 שנת לימודים במוס"ח(

 עיר בוטיק 7827 צביעת כבישים ומדרכות

₪ 70,000 Y  ,טיפול בתמרורים ושלטי הכוונה ברחבי העיר בהתאם להנחיות מהנדת תנועה
 ועדת תחבורה וםניות מוקד )ליקויים ושבר(

 עיר בוטיק 7824 תמרורים ושלטי הכוונה

 

 
 


