
תוצאה מצופהביצועסיוםהתחלה

1
רמת שירות גבוהה 

התושב כלקוח- 

מועצה המבטיחה אורח 

חיים של שיתוף 

והשתתפות התושבים

אמנת שירות

ניסוח משותף של מועצות 

התלמידים בבתי הספר ברשות 

של אמנת שירות הכוללת חובות 

וזכויות תלמידים ונהגים במטרה 

להנהיג נסיעה בטוחה רגועה 

.ונעימה

יעקב

מנהלי בתי 

הספר 

ברשות 

ומחלקת 

חינוך

15-דצמ15-ספט

א מקצועי "כו

חיצוני שילווה 

את כל התהליך 

של הכתיבה 

וההטמעה של 

האמנה

₪ 10,000

השתתפות מלאה של 

מועצות התלמידים 

ניסוח , במפגשים

האמנה והפצתה 

.בקרה התלמידים

 מתלמידי 90%

 שדות נגב יהיו 

 מודעים לאמנה

 וייזדהו  עם

.ערכיה

בהמתנה לאישור 

תקציבי מתקציב 

מטה בטיחות רשותי

מועצה מובילה בתשתיותתשתיות2

סקר תחנות 

הסעה ומפגעי 

בטיחות 

סביבבם

סקר בכל מתקני ההסעה ביישובי 

+ המועצה בליווי איש בטיחות 

מהנדס המועצה במטרה להסיר 

, מפגעים ולתת מענה בטיחותי

נגיש והולם למתקני ההסעה 

ביישובים

יעקב

+ מהנדס 

איש 

+ בטיחות 

.נציג היישוב

15-דצמ15-ספט
מהנדס 

תקציב+בטיחות
₪ 100,000

מיפוי כל תחנות 

, ההסעה ביישובים

תיקצובו , ח"הכנת הדו

הצעות מחיר , בהתאם

השתתפות + 

הוצאה . היישובים

לפועל בדרכים 

.המקובלות

הסרת כל 

המפגעים 

הקריטיים 

הממופים 

מתחנות 

.ההסעה

מופו כל המפגעים 

בתחנות ההסעה 

בהמתנה לתקציב 

ייחודי לתכנית

3

אימוץ תרבות 

אירגונית של 

חדשנות

מועצה המאופיינת 

ביזמות וחדשנות

תוכנת היסעים 

(ניהול ציי רכב)

ל "השתלמות על התוכנה הנ

, (קצין בטיחות ומזכירה, מנהל)

רכישתה והטמעתה במחלקה 

.(קצין בטיחות ומזכירה, מנהל)

יעקב

קצין 

, בטיחות

מזכירה 

וחברה 

.זכיינית

15-דצמ15-ספט
דמי שימוש 

חודשיים

ח"ש 400  

4800)לחודש   

ח לשנה"ש )

עמידה במבחן המסכם 

. בסוף ההשתלמות

. התקנת התוכנה

שימוש יום יומי 

במחלקה בפונקציות 

.הנדרשות

ניהול צי הרכב 

של המועצה 

דרך התוכנה 

באופן מלא 

.ובלעדי

התוכנה בהטמעה

4
פיתוח והעשרת 

ההון האנושי

מועצה המטפחת את 

המשאב האנושי 

כתפישה וכמנוף לשירות 

איכותי לתושבים

השתלמות 

נהגים במתן 

שירות 

לתלמידים

בניית השתלמות מתאימה 

באמצעות חברת תוכן המותאמת 

. לצרכי הרשות ומחלקת תחבורה

ביצוע ההשתלמות במהלך 

יישום התובנות . חופשת הקיץ

.במהלך שנת הלימודים

יעקב

, נהגים

מטה 

בטיחות 

.הרשותי

15-אוג15-אוג

חדר מתאים 

- כולל ברקו )

 - (מרכז לוזאן

תקציב 

להשתלמות

ח"ש 4000

בניית התכנים 

, והגדרתם

ההשתלמות במהלך 

נוכחות )יום העבודה 

 - (פ"מלאה ושת

בדיקה באמצעות 

.ראיונות תלמידים

שיפור 

משמעותי ביחס 

הנהגים 

. לתלמידים

 5 - 1בסולם 

(4)

, אישור תקציבי

.מציאת חברת תוכן

2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 
תחבורה: שם המחלקה

מס
סעיף 

תקציבי

מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
תיאור המשימהשם המשימה

גורם 

אחראי
סטאטוסבתיאום עם

ז"לו
משאבים

תקציב 

בתאום עם )

(הגזבר

מדדים


