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  2022כנית עבודה  ת

                  

 יפית חדי אלהרר        לשכה    מחלקה: 
 

  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום 
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

מרחב  
 ציבורי

שיפור נראות רחבת  
 המרכז המסחרי  

סיוע ברתימת עובדים ומתנדבים לצביעת אדניות, וציורי  
 רצפה גדולים  

עובדים לביצוע   5מתנדבים ועוד  5
מנהלת   רגילה אפריל  המשימות. 

 משאבי אנוש+ועד  לשכה

הודעה לעובדים יחד עם מש"א וקביעת לו"ז להשתתפות  
העובדים, כלי עבודה, תיאום מול סיני ומנכ"ל ומרגלית  

 5עובדים,   10השתתפות של לפחות  וחלוקת משימות  
מתנדבים בשיתוף עם סיני, נוער ומש"א  

 ימי פעילות  5בבניית השביל, 

מנהלת   רגילה 2רבעון 
 משאבי אנוש+ועד  לשכה

"בשביל הקהילה"  הקמת  
 לרווחת התושבים

דרבון העובדים   -עזרה ברתימת עובדים לבניית השביל 
מנהלת   רגילה 2רבעון  לנושא 

 משאבי אנוש+ועד  לשכה

הנפקת חוברת קבלה   קהילתיות 
 לתושב.ת חדש.ה 

 ריכוז תכנים ושליחת טיוטא לאישור מנהלים 

שביעות רצון והקלה על חבלי הקליטה  
 שמגיע לישוב חדשהתושב החדש 

מנהלת   ינואר 
 לשכה

מנהלת  
 ר. מועצה,מנכ"ל  לשכה

מנהלת   גבוהה ינואר  עיצוב גרפי  
 לשכה

מעצבת גרפית,                    
 ר. מועצה,מנכ"ל 

קבלת נתונים של תושבים חדשים ממחלקת גבייה והעברתם  
למוקד להכנסתם  לדוח רשומות מוקד, במסגרת תהליך  

 תושב חדש. לקליטת 
מנהלת   גבוהה פברואר 

 לשכה
ר. מועצה,מנכ"ל, מח'  

 גבייה 

הפצת החוברת ופרסומה באתר לאחר אישור מנכ"ל וראש  
מנהלת   גבוהה פברואר  מועצה 

 ר. מועצה,מנכ"ל  לשכה

 חינוך

יום חילופי שלטון נוער  
לטובת חיבור ופיתוח  

מודעות של הנוער לעשייה  
 הציבורית המקומית  

 26/5תיאום לו"ז ומועד מול מתן וכלל השותפים)

 מנהלים    5 -בני נוער ו 10-השתתפות של כ

יפית , מתן,   גבוהה מאי 
 ענת דובר 

מרכז קהילתי, מש"א,  
 מח' נוער, מח' חינוך 

מנהלת   גבוהה מאי  12/5ליום מול הנוער ועם המנהליםמפגש הערכות 
 מח' נוער,  מח'חינוך  לשכה
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 מסגרת ביצוע משימות שוטפות

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

תיאום פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו ויועדכנו בלוח  
 המשותף האירועים היישובי 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח   10 -עדכון עד ה
מנהלת   רגילה שוטף  עידכונים בשנה  12 האירועים היישובי, לחודש העוקב 

 מתנ"ס  לשכה

ניהול 
אדמינסטרטיבי  

לשכת ראש  
 המועצה 

ניהול יומן ראש המועצה ביעילות וניהול 
 תיאום פגישות ומפגשים לראש המועצה   זמן נכון 

ניהול היומן והפגישות והמשימות  
בפועל תוך ראייה מרחבית  

 וקדימה. 
מנהלת   גבוהה שוטף 

 ראש מועצה  לשכה

  12לחודש העוקב,  10 -עד ל פרסום יומן ראש המועצה באתר המועצה אחת לחודש פרסום יומן ראש המועצה  
מנהלת   גבוהה חודשי  פרסומים בשנה 

 ראש מועצה  לשכה

- הכנת מכתבים, פניות יזומות ומענה לפניות באי טיפול אדמיניסטרטיבי יעיל 
 מיילים / בווטסאפ / טלפוניות 

מענים שוטפים תוך וטיפול בפניות 
מנהלת   גבוהה שוטף  שעות  24תוך מקסימום 

 ראש מועצה  לשכה

הערכות   - אירוח ופגישות רבות משתתפים 
לנושא )נוהל אירוח רב  קלה יותר 

 משתתפים ואחמ"ים(

הערכות לאירועים, ארגון ואירוח פגישות רבות   
 משתתפים ואחרות 

ארגון מקום המפגש וכיבוד  
  3עד  2 -ועזרים טכנולוגיים כ

 בחודש 
מנהלת   גבוהה שוטף 

 לשכה
ראש מועצה,  

 מנכ"ל 

לו"ז שנתי מראש   - קיום ישיבות מועצה 
 תיאום מועדים לישיבות מליאה  יותר( )יאפשר הערכות יעילה 

ישיבות מליאה    12 -תיאום של כ
ישיבות מליאה   6 -מן המניין וכ

 שלא מן המניין 
מנהלת   גבוהה שוטף 

 לשכה

משרד יועמ"ש,  
חברת בונוס,  
ראש מועצה,  

 מנכ"ל 

תיעוד פרוטוקולים וריכוזי החלטות  
 מליאת המועצה 

ופרסום  באתר  עדכון הפרוטוקולים לאחר תמלול  
המועצה לאחר אישור חברי המועצה )פרוטוקול,  

 החלטות וקישור להקלטה( 

עד שבועיים מאישור ישיבות  
מנהלת   גבוהה שוטף  המועצה 

 לשכה
חברת בונוס,  
 אתר מועצה 

התווית מדיניות "דלת פתוחה" )זמינות,  
סיוע, הכוונה, מענה רציף לפניות תושבים(  

 לנושא יום ושעות יעודיות  -

 תיאום פגישות ומפגשים עם תושבים
מענה לתושב ותיאום פגישה לא  

שעות ממועד הפנייה   48-יאוחר מ
 הראשונה 

מנהלת   גבוהה שוטף 
 ראש מועצה  לשכה

מנהלת   עליונה  שוטף  מודעות התושבים   פרסום רענון לתושבים
 לשכה

מנכ"ל וראש  
 מועצה 

הפגישה/פנייה  מעקב אחר טיפול בפניות עפ"י מהות 
באפליקציית סיטיקונקט. עדכון מהות הטיפול  

באפליקציה ואת ראש המועצה ו/או מנכ"ל. סנכרון  
 מול המוקד 

  40 -טיפול יעיל ומתן מענים כ
מנהלת   גבוהה שוטף  פניות בחודש

 לשכה

מנכ"ל  
מועצה,מנהלת  

 מוקד, 

תושבים וניתובם  מענה טלפוני ופרונטאלי לפניות   שירות ומענה לתושבים
מנהלת   גבוהה שוטף  ייעול עבודת המועצה  למח' הרלוונטיות ובמידת הצורך מעקב ובקרת טיפול 

 לשכה

מחלקות  
המועצה  
 השונות 

 שיתוף ועדכון תושבים בפעילות המועצה 
פרסום והעלאת עדכונים לתושבים על פעילות הלשכה  
באמצעות אתר המועצה ובדף הפייסבוק של המועצה  

 ובניוזלטר   
מנהלת   גבוהה שוטף  פרסומים בשנה  25לפחות 

 לשכה
ראש  

 מועצה,מנכ"ל 
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תחבורה ציבורית  -טיפול בקווי תלמידים
מול משרד התחבורה וחברת אפיקים 

 בנושא וטיפול בפניות תושבים 

קבלת מערכות ושעות סיום לימודים מבתי הספר  
בתחילת שנה"ל והעברה לחברת אפיקים ולמשרד  

 התחבורה 

סנכרון שעות ההגעה של קווי  
תלמידים לשעות סיום הלימודים  

 הלוך חזור.   8וקו  7בתי הספר קו 
מנהלת   גבוהה שוטף 

 לשכה
בתי ספר,  

 חברת תנופה 

מבתי ספר, הורים ותלמידים  טיפול בדיווחים שוטפים  
על אי הגעת אוטובוסים בזמן/אבידות/התנהגות נהג  

 וכדומה 

סיוע במערך התחבורה הציבורית  
מנהלת   גבוהה שוטף  לתלמידים

 לשכה

חברת תנופה,   
משרד  

התחבורה,  
 מנכ"ל 

תיאום - חכ"ל )חברה כלכלית לאורנית( 
 ישיבות דירקטוריון, הזמנת תמלול

עדכון הפרוטוקולים לאחר תמלול ופרסום  באתר  
מנהלת   גבוהה שוטף  התכנסות ישיבת דריקטוריון  המועצה לאחר אישור חברי הדירקטוריון   

 ראש מועצה  לשכה

ניהול יעיל של פניות עובדים בנושאי 
ריכוז שבועי והעברה לרפרנט   -מחשוב 

 מחשוב ביום ההגעה השבועי למועצה 

משותף עם הרפרנט מחשוב של פניות  ניהול אקסל  
 העובדים ועדכון סטטוס טיפול

  -מענה זמין יעיל לפניות ותקלות כ
מנהלת   גבוהה שבועי  בשבוע  10

 לשכה
עובדי מועצה,  
 חברת מחשוב 

אישורי תושבות למשרה"פ ומשרד לבטחון  
 פנים

טיפול והנפקת אישורי תושבות בהמשך לפניות  
מנהלת   גבוהה שוטף  אישורים בשבוע   10 -הנפקת כ תושבים  

 מנכ"ל  לשכה

יעול הטיפול בפניות תושבים בנושא  
)לעיתים תושבים לא שולחים את כלל 
הטפסים וזה מעקב טיפול( בהוצאת  

 אישורי תושבות 

טפסים  טופס דיגיטילי לקבלת פניות המחייב צירוף  
 רלוונטיים 

 טופס לקבלת אישור תושבות 

מנהלת   גבוהה 2רבעון 
 לשכה

אתר מועצה,  
 מנכ"ל 

עדכון אתר המועצה עבור התושבים בנוגע לקבלת  
מנהלת   גבוהה ינואר  אישור  

 מנכ"ל  לשכה

טיפול יעיל  - יישום חוק חופש המידע  חופש המידע 
 בבקשות  

טיפול ומענה בבקשות המוגשות במסגרת חוק חופש  
 בקשות בחודש  3 -כ מידע בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות

מנהלת   גבוהה שוטף 
 לשכה

מנהלי מחלקות  
רלוונטים,  

יועמ"ש  
 המועצה 

מנהלת   רגילה שוטף 
 לשכה

מנהלי מחלקות  
רלוונטים,  

יועמ"ש  
 המועצה 

הטמעת קישור באתר המועצה לטופס המקוון של  
מנהלת   רגילה ינואר  טופס מקוון   משרד המשפטים 

 אתר מועצה  לשכה

הפצת נוהל בנושא חוק חופש המידע אחת לשנה  
 ובצמוד לבקשת מבקש המידע 

הפצת נוהל בנושא חוק חופש  
המידע אחת לשנה ובצמוד  

 לבקשת מבקש המידע 
מנהלת   גבוהה שוטף 

 לשכה

מנהלי מחלקות  
רלוונטים,  

יועמ"ש  
 המועצה 

דיווח שנתי ליחידה הממשלתית ולמשרד המשפטים  
לחופש המידע  עם פירוט מס' הבקשות, נושאים  

 ופירוט המענה 
מנהלת   גבוהה פברואר  מוגש עפ"י חוק 

 לשכה
משר  

 המשפטים 

מעמד האישה  
 ושיווין מגדרי  

פעילויות והגברת מודעות למען קידום 
התכנסות אחת לרבעון לצורך דיון   תיאום ועדת רשות שיוויונית  מעמד האישה ושיווין מגדרי  

מנהלת   רגילה ינואר  וקבלת החלטות 
 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
משאבי אנוש,  
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ועדת רשות  
 שיוויונית 

 הבינלאומי ציון יום האישה 
אגרת לעובדות וחלוקת שי  

במרץ . ארוע   8-לעובדות מועצה ב
 יישובי. 

מנהלת   גבוהה מרץ 
 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
משאבי אנוש,  
ועדת רשות  

 שיוויונית 

 ציון חודש המגדר המתקיים במרץ 

אגרת לעובדים בנושא הטיות  
ופעילות  מגדריות ושיוויון מגדרי 

 ישוביות 
 

מנהלת   גבוהה מרץ 
 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
משאבי אנוש,  
ועדת רשות  

 שיוויונית 

  25 -ציון חודש המאבק באלימות נגד נשים החל ב
 בנובמבר 

אגרת לעובדים ופעילות/ הרצאה  
מנהלת   גבוהה נובמבר  לעובדים ותושבים 

 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
משאבי אנוש,  
וועד עובדים,  
ועדת רשות  

 שיוויונית 

 safe upאפליקציית  

מפגש הסברה והטמעת  
האפליקציה לתושבות אורנית  

 אחת לרבעון 
מנהלת   רגילה 1רבעון 

 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
safeup 

מנהלת   רגילה שוטף  שימור הפעילות  
 לשכה

יועצת לקידום  
מעמד האישה  
ומנהלת בטחון  

קהילתי,  
safeup  שומרות 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

 תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 
לו"ז 

 לביצוע
 שותפים אחראי  עדיפות

ארגוניזיכרון  קלסרים ישנים  -העברה לאחסון וקטלוג ארכיב ארכיון לשכה  
 לשכה

קלסרים במהלך רבעון   100 - העברת כ
מנהלת   עליונה  אפריל  ראשון ושני 

 לשכה
חברת  
 ארכיב 

מעקב ובקרה אחר טיפול בתביעות   ניהול תביעות 
מעודכן, לכל הפחות  מרשם תביעות  הכנת ועדכון שוטף של מרשם תביעות כנגד המועצה  משפטיות 

מנהלת   עליונה  שוטף  אחת לחודש 
 לשכה

משרדי עו"ד  
 מטפלים 
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טיפוח ההון האנושי במועצה בשיתוף    
 סקר בסוף שנה  -מש"א 

שת"פ עם מחלקת משאבי אנוש בפעילויות  
קהילתיות ביום המעשים הטובים, יום האישה,  
פורים ובהרמות כוסית לעובדים בראש השנה  

 ובפסח 

לו"ז מש"א והגברת שביעות הרצון  עפ"י 
מנהלת   רגילה שוטף  מעבודה במועצה 

 לשכה

משאבי  
אנוש, ועד  
עובדים,  
יועצת  

לקידום  
מעמד  
 האישה 

סביבת עבודה  
 מכבדת  

יצירת סביבת עבודה נעימה וקבלת קהל  
מנהלת   רגילה 3רבעון  תמונות, צבע, ריהוט וכדומה  עיצוב ורענון המסדרון במועצה   במקום ראוי ומכבד 

 לשכה

מנהל שפ"ע,  
מנהל  

אחזקה,  
משאבי  

אנוש, וועד  
 עובדים 

מנהלת   רגילה 2רבעון  ניצול שטח הלשכה כחדר עבודה נוסף  הפיכת חדר מחסן בלשכה לחדר עבודה   השמשת חדר בלשכה 
 לשכה

מנהל שפ"ע,  
מנהל  
 אחזקה 

 

 


