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 הכללי דבר המנהל
 

 שותפים לדרך, צוערים יקרים!

   'צוערים לשלטון המקומי'. –את תכנית הדגל  השביעיתמשרד הפנים מפעיל זו השנה 

התכנית משתלבת בליבת החזון של הממשלה אשר קיבלה החלטה משמעותית שתכליתה חיזוק 

'עתודות לישראל' ומהווה חלק משרשרת של פעולות שנוקט משרד  -ההון האנושי במגזר הציבורי 

   הפנים במטרה להעצים את ההון האנושי ברשויות המקומיות.

החנית של מערך התמיכה בפיתוח הרשויות  אני רואה בתכנית הצוערים לשלטון המקומי את חוד

 עליו אנו עמלים בשנים האחרונות. 

אני שמח לפגוש את בוגרי התכנית ואת הממונים עליהם בביקורי ברשויות ולהיווכח בתהליכים 

ניכרת בבירור חדשנות, מקצועיות  בהם הם מעורבים. מהעשיה בה לוקחים חלק בוגרי התכנית 

    ספק שהבוגרים מביאים עימם ערך מוסף משמעותי ומוערך.וראיה רוחבית ועל כן אין 

אני מבקש להודות לשר על הגיבוי והקצאת המשאבים הנדיבה המאפשר את קיומה וצמיחתה של 

התכנית ובתוך כך את פתיחת מוקד ההכשרה החדש במכללת תל חי, לצוות המקצועי המלווה את 

ותפים היקרים מעמותת 'ידידי עתידים' ו'מפעל ההון האנושי וכן לש  התכנית באגף הבכיר לניהול

 הפיס'.

לכם, צוערים יקרים, אני מאחל שתמצאו את מקומכם על מפת השלטון המקומי, כל אחד במקום 

המתאים לו, שיהיו בכם הכוחות להוביל שינויים נדרשים תוך התמודדות עם אתגרים לא 

 יות ולמדינת ישראל.מבוטלים ושתעשו חיל למען עתיד טוב יותר לרשויות המקומ

 

 בכבוד רב,

 מרדכי כהן

 המנהל הכללי
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 צדרבויםמשה )מושי( 

אסטרטגי מנהל אגף עתודות ותכנון 
 ברשומ"ק 

 מיכל רייקין

 מנהלת תכניות הצוערים

 עמותת עתידים

 שרית טביב מלמן

 מנהלת תהליך הקליטה והפיתוח

 מפעם השפלה

 פתיח - 2017אוגדן השמות 
 

 צוערים יקרים, חברי וועדת ההיגוי, שותפים לדרך, שלום רב,
 

 140-כ, המכיל 2017אנחנו שמחים לפרסם את אוגדן התפקידים המאושרים להשמה לשנת 
 משמעותי נוסף ביישום תכנית "עתודות לישראל".נדבך מקומיות.  רשויות 76-תפקידים מגוונים ב

כל התפקידים המופיעים באוגדן זה עומדים בתנאים שהוגדרו בקול הקורא ובעיקר עונים על 
כולם בכפיפות ישירה לראש הרשות, המנכ"ל או בעל תפקיד ח". שמה בצמתי מפת"הההגדרה של 

באתגרים ותהליכים שיאפשרו  בכיר אחר. כולם מאפשרים ליצור סביבת עבודה דינמית, מלאה
לבוגר להביא לידי ביטוי את יכולותיו ולהפעיל את ארגז הכלים המגוון והעמוק שהוא רכש במהלך 

 שנות ההכשרה. 
 

התפקידים שאושרו בעשרות רשויות מקומיות מאפשרים לנו להעמיד לרשות הבוגרים מגוון של 
נלווה אתכם באופן צמוד  אנוים. סביבות עבודה וליצור מענה לשונות הקיימת בקרב הבוגר

במפגשים אישיים וקבוצתיים וכמובן בקבלת החלטה על השיבוץ הסופי. עם זאת, חשוב להדגיש 
 . כי עליכם מוטלת האחריות לבחור במקום עבודה ההולם את אישיותכם וכישוריכם

 
במסגרתו ו, ממשיך לפעול, להשמה ברשויות המצויות בריכוז מאמץהתמרוץ יש לציין כי מסלול 

במסלול נהנה משכר גבוה יותר מהשכר  במסלול זהת אהנמצצוער שבוחר לעבוד ברשות מקומית 
 הרגיל. 

 
 לוח הזמנים לתהליך: 

תהליך במסגרתו מתבצעת פניות הדדיות וראיונות. הערים והרשויות נכנסים לשלב ההשמה, הצו
שיבוץ בתפקיד שהוגדר באוגדן זה.  בהחלטה משותפת של רשות מקומית וצוער עליסתיים 

  .  חוזים לחתימההשיבוץ יהיה סופי רק עם קבלת אישור כתוב ממשרד הפנים בליווי 
 

 1.11 20.09-עד ה 16.7-23.7 11.7-15.7 20.6-11.7 20.6

הפצת חוברת 
 התפקידים

המאושרים 
 להשמה

תהליך 
 הראיונות

החלטה על 
 שיבוצים
והודעה 
לצוערים 
ולמנהלת 
תהליך 

הקליטה 
 והפיתוח

חתימה על 
חוזים )צוער 
מול רשות, 
ורשות מול 

משרד 
, הפנים(

ושליחתם 
 למשרד הפנים

אשרור חוזים 
ע"י משרד 

)מותנה  הפנים
בהגעת 
החוזים 
מהרשות 

 בזמן(
 

תחילת עבודת 
 הצוער ברשות

 
 

 זמינים עבורכם לכל שאלה והתלבטות ומאחלים הצלחה רבה בתהליך החשוב!
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 אוניברסיטת חיפה –בוגרי מחזור ג' לתואר שני 
 

 

 איסרא עווד
 מיפו.  30בת 

בוגרת תואר ראשון במשפטים מהמרכז 
 האקדמי למשפט ולעסקים. 

  
 

 נאור רוהקר
  .מאופקים 31בן 

בוגר תואר ראשון במנהל ומדיניות 
 ציבורית ממכללת ספיר. 

 
 

  

 

 לי מאור-שי
 מחיפה.   27בת 

בוגרת תואר ראשון בתקשורת ומדעי 
 המדינה מאוניברסיטת חיפה.

 

 טלי דגן
 מרמת גן.  34בת 

בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה 
 ותקשורת מאוניברסיטת בר אילן.

  

 

 אוריה אילו 
 מקרני שומרון.  28בן 

בוגר תואר במזרח תיכון ומדעי המדינה 
 מאוניברסיטת אריאל. 

 

 רועי ארגמן
 מחיבת ציון בעמק חפר.  28בן 

בוגר תואר ראשון בהיסטוריה 
כללית ומזרח תיכון מאוניברסיטת 

 ת"א. 
 

  

 

 בתאל רסקאי 
 מאשקלון.  26בת 

בוגרת תואר ראשון פוליטיקה, ממשל 
ולימודי ארץ ישראל מאוניברסיטת בן 

 גוריון. 
 

 כנרת טבו
 מבאר שבע.  25בת 

בוגרת תואר ראשון בתקשורת 
והיסטוריה כללית מאוניברסיטה 

 העברית.

  

 

 כליל כנעני 
 מקיבוץ גבת.  33בן 

בוגר תואר ראשון במדע המדינה ורב 
 תחומי ממכללת עמק יזרעאל.  

 

 רים מקלדה
 . מדלית אל כרמל 24 בת

 -בסוציולוגיה ראשון תואר בוגרת
אנתרופולוגיה וייעוץ התפתחות 

  האדם מאוניברסיטת חיפה.

  

 

 שירן רווח 
 מהישוב שורשים במשגב.  32בת 

-בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 מאוניברסיטת חיפה. 
 

 אביה דרי 
  .מחדרה 26בת 

בוגרת תואר ראשון בשירותי אנוש 
 ורב תחומי ממכללת תל חי. 
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                              מיטל ברוקר                                                                          
 מקיבוץ גליל ים )גמיש(. 32בת 

בוגרת תואר ראשון במשפט ומנהל עסקים 
 מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.                                

 

 עובידה אבו עסבה

 מג'ת. 28בן 
בוגר תואר ראשון באדריכלות 

 מהטכניון.

                                                                                                    

 

 מאיה לוז
 מתל אביב.  27בת 

בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה 
 מאוניברסיטת בן גוריון. 

 

 חן קרסניצקי 
 מחיפה.  33בת 

בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת 

 חיפה.

  

 

 איתמר זיגלמן
 מקיבוץ הרדוף.  29בן 

בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה 
 מהאוניברסיטה העברית.

 

 שיר בשרן
 מחולון.  29בת 

בוגרת תואר ראשון בפוליטיקה 
 ומשפטים מהמכללה למנהל.

  

 
 
 

 
 

 רגב אבנר
 מקדמת צבי בגולן.  31בן 

בוגר תואר ראשון ביחסים בינ"ל ומדע המדינה 
 מהאוניברסיטה העברית.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 עידן רגב
 מתל אביב.  30בן 

בוגר תואר ראשון בכלכלה 
ובהיסטוריה של המזרח התיכון 

 מאוניברסיטת חיפה.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 סאד אליאס
 מבאר שבע.  33בן 

 בוגר תואר ראשון בשיווק טכנולוגי ממכללת ספיר.
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 אוניברסיטת בן גוריון –בוגרי מחזור ד' לתואר ראשון 
 

 

 פרטוק אביאל
מחצור  27בן 

תואר  .הגלילית
ראשון במחלקה 

 לפוליטיקה וממשל. 

 

 כהן אביב
 .מלהבים 29 ןב

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

 

 צרוונגורה איריס
 .מאשקלון 28בת 

תואר ראשון במחלקה 
 .לפוליטיקה וממשל

 
 
 

    
 

 

 אוסמו אלה
 .מגרופית 26 תב

תואר ראשון 
במחלקה 

 .לפוליטיקה וממשל

 

 אזברגה אלהאם
 .מרהט 27 בת

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול ויישוב סכסוכים

 

 כהן אלישיב
 .מבית אל 30 בן

תואר ראשון במחלקה 
 .לפוליטיקה וממשל

 
 

   
 

 

 

 זכריה חלי
 .מחולון 26בת 

תואר ראשון 
במחלקה 

 .לגיאוגרפיה

 

 טל גבורה
 .מאור יהודה 27 בת

תואר ראשון במחלקה 
 .לפוליטיקה וממשל

 

 טל מגרה
 .מאופקים 28 בן

תואר ראשון במחלקה 
 .ללימודי מדינת ישראל

    
 

 

 

 יהונתן דהן
 .מדימונה 32 בן

תואר ראשון 
במחלקה ללימודי 

 מדינת ישראל.

 

 מיא קליין
 .מירושלים 27 בת

במחלקה תואר ראשון 
 .לפוליטיקה וממשל

 

 מתן שטרית
 .מבאר שבע 27 בן

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

    
 

 

 

 נוי ברק
 .מירוחם 28 בת

תואר ראשון 
 .במחלקה לניהול

 

 נועה אלהרר
 .מבני עי"ש 24בת 

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

 

 נועה הוד
 .מקדמת צבי 27בת 

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

 
 
 
 
 

 

 נעה יניב
 .מירושלים 27 בת

תואר ראשון 
במחלקה 

 .לפוליטיקה וממשל
 

 סמואל משלב
 .מאבו סנאן 34בן 

תואר ראשון במחלקה 
 ללימודי מדינת ישראל.

 

 

 עדי בצר
 .מחולון 27 בת

תואר ראשון במחלקה 
 .לפוליטיקה וממשל
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 עלי באר רודריגז
 .מירושלים 24 בת

תואר ראשון 
למחשבת במחלקה 

 .ישראל

 

 עפרי ארדיטי
 .מכפר תבור 27בת 

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

 

 רותם ניסים
 .מפתח תקווה 26 בת

תואר ראשון ושני במחלקה 
 .לכלכלה

 
 
 
 

    

 

 שיר משעלי
 מבית שמש. 26בת 

תואר ראשון 
 .במחלקה לכלכלה

 

 שלומי אלמקיס
 .מבית שאן 25בן 

תואר ראשון במחלקה 
 .לכלכלה

 

 תמר פנחסי
 .מאפרת 25 בת

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול

 

      
 
 

 

 נעם עוזרד
 .27בת 

תואר ראשון 
 .במשפטים

 

 מיכל פסוולסקי
 .מבאר שבע 29בת 

תואר ראשון במחלקה 
 .לניהול
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 מכסור אל ביר מקומית מועצה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 ותוכניות לאומיותתהליכים מרכזיים 

במסגרת תוכנית החומש של הבדווים , תוכנית כלכלית  9,600 צפון  2
 במסגרת רשויות מצטיינות.

בוצע תהליך אסטרטגי שבסיומו הוגדרו חזון המועצה, 
הערכים המובילים וכן ייעוד, מטרות ויעדים. תהליך זה 
משמש בסיס לקוד האתי ואמנת השירות אשר מטרתם 

האיכות והיושרה של השירות הניתן על ידי להבטיח את 
 עובדי ומנהלי המועצה לתושבים.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

חרטה  ביר אלמכסורהמועצה המקומית 
על דגלה כמשימה לדאוג לשיפור רווחת 
ואיכות החיים של התושבים תוך שיפור 

 רמת השירות שהיא מספקת. 
 

קהילתיים איכותיים המועצה תספק שירותים 
לתושבים, תוך הבטחת שביעות הרצון ואיכות החיים 

 של התושבים.
 שמירה על האיזון בין צרכי התושבים והקהילה 

מחויבויות המועצה להעצמת עובדי המועצה 
 והעובדים בשירותיה.

 טיפוח ופיתוח מתמיד של תשתיות היישוב והמועצה.

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

פרויקטים  מנהל מהנדס הרשות
  תייםתשתי

ליווי וקידום פרויקטים במחלקת הנדסה ופיתוח , 
קידום פרויקטים, יוזמות לקידום תשתיות 

 ופרויקטים 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

  Ahmad.5087@gmail.com 0547705066 אחמד חוגיראת 

  

mailto:Ahmad.5087@gmail.com
mailto:Ahmad.5087@gmail.com
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 מועצה מקומית בית אל
 

דירוג 
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 בנייה חדשה לגובה -בתנופת פיתוח  6,200 ירושלים 3

 :בונים  מובילים פרויקט חוצה ארגון"
 קהילה"

 בתהליך  - הוקם מוקד עירוני לפני כשנה וחצי
 הטמעה

 18מתחת לגיל  ית היישובאוכלוסי מחצית

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

  בית אל תמצב את עצמה כבירת בנימין
 תיתן מענה הוליסטי אזורי בכל התחומים. ו

 חינוך תהיה מגדלור ערכי ותוביל ב בית אל
 תרומה למדינה. בו
  המועצה תפעל לתת את השירות הטוב ביותר

לתושביה תוך שיתוף והקשבה לכלל 
 הם הנוער על כל גווניו.בהאוכלוסיות, 

  המועצה תפעל מתוך אחדות מקצועיות
  שיתוף פעולה בתוך הארגון ומחוצה לו.ו

 

 בניית יחידות דיור 

 כתיבת אמנת שירות 

 הקמת מבני ציבור 

 פיתוח התיירות 
  אירגונייםביצוע תהליכים 

 חיזוק החוסן הקהילתי 

 הגברת הפעילות החינוכית 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט המשימות הגדרת התפקיד

 -שירה ליבמן
 תלי"מנכ

עוזר/ת מנכ"לית 
לפיתוח ארגוני 
 וגיוס משאבים

 ניטור וגיוס משאבים באמצעות קולות קוראים 
 ותמיכות

  מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה מקושרות
 תקציב

  הרשותי הטמעת המוקדתהליך ליווי 

 

 -שירה ליבמן
 תמנכ"לי

עוזר/ת מנכלי"ת 
 לניהול פרויקטים

 בונים קהילה'' ליווי פרויקט 

  תכלול בין היחידות השונות בפרויקטים חוצי
 ארגון

 מעקב ובקרה אחר פרויקטים 

 ניהול ממשקים מול משרדי הרווחה והחינוך 

 
 פרטי קשר

 דוא"ל טלפון שם

 elanash@bet-el.muni.il 02-9700506 מזכירה -שלואילנה 

 
  



   צוערים לשלטון מקומי

 להשפיע קרוב, להגיע רחוק
   

  
  

13 
 

 מועצה מקומית בסמ"ה
-סוציו דירוג

מספר  מחוז אקונומי
 תכניות לאומיות  תושבים

מורכבת משלושה יישובים אתגר מרכזי: הרשות  10,300 חיפה 2
  ללא רצף טריטוריאלי.

  -בתנופת פיתוחכיום הרשות נמצאת 

 כ שיווק לקראת, מתאר תכנית אושרה-
 .הגדולים הכפרים בשני דיור יחידות 1000

 יום מעונות, ס"מתנ, חינוך קרית בניית ,
 נוער מועדון

 תשתיות שדרוג 

 חדש מועצה לבניין מעבר נעשה 

 במסגרת מסחרי מרכז הקמת מתוכנן 
 922 הממשלה החלטת

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

יחד המועצה שואפת לשלב בין ניהול כלכלי נכון 
עם תפיסה המחזקת את הקהילה, קשובה 

לצרכי הפרט, חדשנית ויעילה, מקיימת קשר 
רציף עם התושבים ומקצה משאבים ללא 

 ילדים ובוגרים כאחד. -פשרות למערכת החינוך

המועצה שואפת לפתח יישוב כפרי המאפשר 
שמירה על מאפייני המורשת והמסורת 

 ומקדמת שיפור באיכות חיי התושב.

נית מתאר הולמת לכפרים קידום תכ .1
 שתענה על צרכי התושבים

 פיתוח כלכלי של הישוב .2
 פעילויות תרבות וספורט .3
שירותים ראויים לאזרח ותעסוקה  .4

 לצעירים
פיתוח ושיפור התשתיות הפיזיות  .5

 בכפרים

 

שם הממונה 
  ותפקידו/ה

הגדרת 
 פירוט המשימות התפקיד

ראש  -ראיד כבהא
 הרשות

עוזר ראש 
הרשות לפיתוח 
 ארגוני וכלכלי 

 מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות 

 ניהול שותפויות עם רשויות שכנות וגורמי חוץ 
  גיוס ומיצוי תקציבי ממשלה באמצעות קולות

 קוראים וכספי תמיכה, בדגש על תקציבי חינוך
 פיתוח מקורות הכנסה עצמאייםסיוע ב 

  מקומיתכנון והובלת פרויקטים לפיתוח כלכלי 

 
  כישורים נדרשים:

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 Raed8@walla.co.il 054-4837731 גזבר -ראיד כהבא
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 טבעון בסמתמקומית  מועצה
 דירוג

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 7,500 צפון 2

בצפון )בסך  המועצה נכללת בתכנית החומש למגזר הבדוואי
לפיתוח כלכלי במגזרי  922ובהחלטת ממשלה ₪( מיליון  900

המיעוטים, ומרכזת מאמצים לבניית "תכניות מגירה" לכל 
סעיף מסעיפי החלטת הממשלה לכאשר ייקבעו ויתפרסמו 

 הנתונים המפורטים אודות תקציבי התכנית. 
 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

מועצה מקומית בסמת טבעון 
לפתח ישוב כפרי  שואפת

המאפשר שמירה על מאפייני 
מקדמת המורשת והמסורת ו

. התושבשיפור איכות חיי 
בשלושה  תמקדתהמועצה מ

ם מרכזיים: חינוך, יתחומ
תכנון ופיתוח, איכות חיים 

 ואיכות סביבה.

  התייעלות והבראה 

 מיצוי תקציבי תוכנית החומש 
 גיוס משאבים 

  תכנון, ניהול וביצוע להקמת שכונת מגורים חדשה– 
 יחידות דיור 520

 קידום פרויקט שיווק מתחם מסחרי 

 פיתוח תיירות מסחר 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

עטיר 
 -זובידאת

 הרשות גזבר

 רפרנט
פיתוח כלכלה 

 מקומית

  תכנון והובלה של פרויקטים לצמצום בהוצאות הרשות 

  פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים 

 )גיוס ומיצוי משאבים )משרדי ממשלה ופילנתרופיה 

  תכנון אסטרטגי והובלת פרויקטים לפיתוח כלכלי
 מקומי 

  ניהול ממשק עם המגזר העסקי 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 orenpel@bosmat.org.il 052-5333776 עוזר ראש המועצה -אורן פלד
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 עייש מועצה מקומית בני
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 ותוכניות לאומיות תהליכים מרכזיים

המועצה נכללת בתכנית של ותמ"ל ומשרד השיכון לבניה  7,600 מרכז 5
יחידות דיור, מבני ציבור ואזור תעשיה  4,000מואצת של 

 מרחבי ומצויה בתהליך של הרחבת גבולו.
 התושבים תוך עשור. שילוש מספר -צפי הגידול הדמוגרפי

 תכנית אב בחינוך הרשות מקדמת
 ארצי ועולמי. -מיתוג ענפי הספורט ההישגי בישוב

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

בני עיי"ש מטפחת את הקהילתיות, הרב 
תרבותיות והכבוד ההדדי, האכפתיות 

 והשייכות.
בני עיי"ש רואה כיעד מרכזי את הענקת 

לתושב ואיכות חיים גבוהה בהיבט  הבטחון
 חינוכי. -סביבתי ובהיבט התרבותי-הפיסי

היישוב מוביל חדשנות, דינמיות ומצוינות 
ומפתח בניה וכלכלה תוך שמירה על צביון 

 כפרי.

  יחידות  4,000קידום הליך תכנון והקמת
 דיור במסגרת ותמ"ל

  קידום יוזמות כלכליות שיתרמו לפיתוח
 העיר

 נוך בהתאמה לקצב הגידול מתן מענים בחי
 הדמוגרפי

 

שם הממונה 
 ותפקידו

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

עוזר גזבר לפיתוח  יניב קפאח
כלכלי ומיצוי 

 משאבים

 ליווי הקמת איזור התעשיה החדש 

 קידום הזדמנויות כלכליות 

 פיתוח תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי 

 סיוע בקידום הקמת חברה כלכלית 

  קוראים וניהול ומשאבי משרדי טיפול בקולות
 ממשלה וגופים נוספים

 
 פרטי איש קשר

 וא"לד נייד שם
 gizbarut@bney-ayish.muni.il 08-8595105 אתי כהן
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 'סר א זרקאגמקומית  מועצה
 

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז אקונומי-דירוג סוציו

 הנוגעת 922 ממשלה החלטתכלולים ב 14,000 חיפה 2
  הערבית לחברה

 ושיפור שינויל בתהליכי פיתוח ארגוני
חותרת  במועצה הארגונית התרבות
 תוך ותיירותי כלכלי פיתוחלמהלכי 

 ביישוב הגלום הפוטנציאל ניצול

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

אל זרקא לוקחים אחריות על  סר'תושבי ג
עתיד הישוב במטרה לשפר ולטפח את איכות 
חייהם ואת המסורת המקומיות תך שמירה 

על ערכי הדת, כל זאת באמצעות פיתוח 
התיירות והכלכלה ושימוש מושכל במשאבי 

 ולוגיה יאהטבע והארכ

 החלטת ומיצוי תקציבי יישום .1
  922 ממשלה

 הארגונית התרבות ושיפור שינוי .2
התמקצעות ובכלל זה  במועצה

 המנהלים ועובדי הרשות
 פרויקטים להקמת משאבים גיוס .3

 ותרבותיות חינוכיות ופעילויות
  ותיירותי כלכלי פיתוח .4

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

מנהל תחום  מזכיר -חאלד ג'רבאן
מיצוי משאבים 
 ושיתופי פעולה

 החלטת יישום מעקב, בקרה וסיוע ב
 922ממשלה 

  גופי מול משרדי ממשלה ו ממשקניהול
 מגזר שלישי 

 בפרויקטים נרחבים מיצוי משאבים 

 יצירת שיתופי פעולה אזוריים 
מנהל תחום  מזכיר -חאלד ג'רבאן

פיתוח תיירות 
ואיכות 
 הסביבה

 כתיבת תכנית אב לתחום התיירות 

  ניהול הממשקים מול משרד התיירות
 וגורמים רלוונטיים

 ייזום ויישום פרוייקטים תיירותיים 

  פיתוח יוזמות קהילתיות בתחום 

 תכלול תחום איכות הסביבה 
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 K0523861130@gmail.com 052-3861130 מזכיר -חאלד ג'רבאן
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 מועצה מקומית ג'ת
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 לאומיותתהליכים מרכזיים ותוכניות 

 11,700 חיפה 3

מיליון  22תקצוב בסך  – 2016רשות ערבית מצטיינת לשנת 
פיתוח כלכלי ופיתוח  לבניית תוכנית אסטרטגית,₪ 

לפיתוח כלכלי  922בנוסף, נכללת בהחלטת ממשלה  ארגוני.
 (2016-2020באוכלוסיית המיעוטים )

 
אתגר מרכזי: מעבר מכלכלה מבוססת חקלאות לתעסוקת 

 שירותים
 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 -טרם נכתב-

ייעול תהליכי  ברמה הארגונית: שמירה על האיזון התקציבי,
 עבדוה

 ברמה היישובית: 

 פיתוח והגדלת אזור התעשייה 

 הפחתת שיעור האלימות 

 קידום פתרונות דיור לזוגות צעירים 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 משימותפירוט 

 -עפיף ותד 
מזכיר 

 המועצה

עוזר מנכ"ל 
לפיתוח 

ארגוני, ניהול 
 ומטה

 ,אחריות על הפיתוח מקצועי של צוותי עבודה 
 הובלת תהליך תוכניות עבודה, הטמעה, מעקב ובקרה 

 הובלת פרוייקט דיגיטציה 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 052-8660632 מסכיר המועצה -עפיף ותד
afif@gatt.muni.il 
afeff@walla.com 

 
  

mailto:afif@gatt.muni.il
mailto:afif@gatt.muni.il
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 מועצה מקומית זמר
-סוציו דירוג

 תכניות לאומיות  מספר תושבים מחוז אקונומי

 922 הממשלה בהחלטת כלולים  6,700 מרכז 3

 מתאר תכנית הכנת בתהליך 

 תעשייה אזור הקמת בתהליך 
  חפר עמק א.מ עם

 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים הרשות חזון

  תהליכי ניהול ותקשורת פנים ארגוניתשיפור   טרם נכתב

 יצירת מערכת נהלים ומערך מעקב ובקרה 

  לתושבשיפור השירות 

  מיפוי וניתוח תחומי הפעילות השונים ברשות ואיתור פרוייקטים
 בעלי פוטנציאל כלכלי

 פיתוח קשרים עסקיים עם רשויות ועם גורמים עסקיים 

  

 

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד ותפקידו/ה 

 -דיאב ג'אנם
 ראש הרשות

 לניהול המועצה ראש עוזר
 פעולה שיתופי ותכלול פרויקטים

 מעקב ובקרה אחר החלטות 

 כתיבת נהלים 

 הובלת פרויקטים נבחרים 

-כאלד מדלג'
 גזבר הרשות

 עוזר גזבר לפיתוח כלכלי
 

  קולות ניטור, הגשה ומעקב אחר
 קוראים

  ייזום פעולות לחיזוק תחום רישוי
 עסקים

  ניהול ממשק מול משרדי ממשלה
 וגורמי חוץ

 
 כישורים נדרשים: 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 zemer@zemer.net 050-5570683 ראש הרשות -דיאב ג'אנם
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 מועצה מקומית חצור
מצב 

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים

 צפון 4
10,000  

 
 1741בעיצומו של תהליך ליישום החלטת ממשלה  מצויים

 הגליליתלחיזוק חסנה הכלכלי של חצור 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 בריאה עיר, הגליל בלב חצור
  וירוקה

 מהווה קהילתי צביון בעלת
 , כלכלי-אזורי מוקד

 תיירות, בחינוך מובילה
 .הפנאי ותרבות
 ליצירת שותפים חצור תושבי

, מקומית וגאווה יישובי חוסן
, הדדית ערבות מתוך פועלים

  חדשנות
 .להשפיע ביכולתם ואמונה

 שיפור מערכת החינוך, העלאת אחוז הזכאים  חינוך
(, מניעת נשירת 70%לתעודת בגרות למחזור )לפחות 

תלמידים, עידוד בני הנוער ללמוד באקדמיה ובמקצועות 
 .ה.ל.בצטכנולוגים. עידוד לשירות משמעותי 

 למרכז, הישוב בלב הקהילתי המרכז הפיכתפנאי  תרבות 
 הפנאי רבותת לשיפור אזורי וכלל יישובי תחומי רב

 .קשישים ועד הרך מהגיל

 שיפור,  והמחזור הפסולת הפרדת העמקתהעיר  חזות 
 .חצור של ניקיונה על ושמירה  ירוקה כסביבה הגינון

 חיזוק האוכלוסייה המקומית ומשיכת  הנדסה
קידום מיזמי בניית דירות לזוגות   אוכלוסייה חדשה ע"י

ומשפחות חדשות, פיתוח שטחים לתעשייה   צעירים
ומסחר ובניית מוסדות ציבור באמצעות קידום אישור 

 .המתאר לחצור הגלילית תוכנית

 מרכזי להקמת  עסקיות תכניות קידוםותעסוקה  תיירות 
, חדשים תעסוקה מקורות שיצמיחו יירותות מסחר
 .בגליל התיירות ממפת לחלק חצור את ויהפכו

 

שם הממונה 
 ותפקידו

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

מנכ"ל  עוזר אשל אמנון
לנושא קשר 
עם התושב 

 .והקהילה

 הובלת תהליכי שיתוף ציבור 

 ציבור בפניות והטיפול העירוני המוקד שיפור תהליכי 
 הקמת ועדי כים מקדמי מנהיגות מקומית, כגון תהלי הובלת

 בתים
 לפעילות הקהילתית ברשות מתכללתתפיסה  הטמעת 

 הקהילתי החוסן לחיזוק בפרויקטים שותפות 

 
 פרטי איש קשר

 וא"לד נייד שם

 amnon@hatzorg.co.il 050-8433861 אשל אמנון
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 מועצה מקומית חורה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

תקדם  באמצעות תקציבים אלו -רשות ערבית מצטיינת 15,000 דרום 1
בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, התחבורה  פעילותה

. נבחרה להיות פיילוט כרשות מיעוטים ע"י מטה והפנאי
 ישראל דיגיטלית.

 -'2020חורה בנוסף מובילה את התכנית האסטרטגית '
האיחוד האירופי במטרה לפתח, לשפר ולקדם את  במימון

 .הועצהיכולות של הצוות הבכיר במ

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 חורה מקומית מועצה
 להוות ושואפת פועלת
 בדואיות לרשויות מודל

, בכלל האזור ולרשויות
 על דגש שימת תוך

 כלכלי עירוני פיתוח
 לרווחת ואסטרטגי

 והנגב חורה תושבי
 תוך זאת. המזרחי
 הצביון על שמירה
 ועל קהילתי-הכפרי

 ההיסטורית המורשת
 .והתרבותית

 האזור תושבי לכלל והרחבתם לתושבים השירותים פיתוח ,
, ציבור שיתוף דרך שירותים סל הגדרת קידוםבכלל זה 
 שירות אמנת וחתימת

 עם ושילובו( וגינון תברואה, אחזקה) ע"שפ תחום פיתוח 
  והפיקוח העירוני המוקד

 פורמאלית-והבלתי הפורמאלית החינוך מערכת שיפור המשך  

 ומרכזי הרווחה חיזוק, איכותיים תעסוקה מקומות יצירת 
  ולימודים להכשרה והעידוד התעסוקה

 מרחביים פעולה שיתופי וקידום פרטיות יוזמות קידום 

 הנוגע בכל בעיקר בנגב הבדואים ליישובים הימני הסמן היווי 
  ממשלתיות בתכניות להשתתפות

 המועצה של הארגוניות יכולותיה טיוב 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

ד"ר מוחמד 
 -אלנבארי

 ראש המועצה

מנהל תחום 
 שירות לתושב

 את יחייב אשר לתושב שירותים סל הגדרת קידום 
  הרשות

 שירות אמנת כתיבת 

 לתושבים מידע הנגשת על אחריות 

 ציבור שיתוף תהליכי על אחריות 

 להידוק' שינוי מובילה חורה' התוכנית הובלת 
 מעורבות ושיפור לארגון התושבים בין הקשר

 התושבים

ד"ר מוחמד 
 -אלנבארי

 ראש המועצה

רכז פיתוח 
 ארגוני

 ארגוניות שגרות לניהול מנגנונים פיתוח 

 פרויקטים אחר ובקרה מעקב 

 עבודה תוכניות הובלת 
 ידע ניהול תהליכי וייעול שיפור 

 לעובדים השתלמויות ימי 

יוסף אבו 
ג'עפר, גזבר 

 המועצה

רכז גיוס ומיצוי 
 משאבים

 קוראים קולות באמצעות משאבים ומיצוי גיוס 
 בהגשה וסיוע המחלקות בין סנכרון לרבות

 מימון וגופי הממשלה משרדי עם ממשק ניהול 
 נוספים
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 ממשלה החלטות מיצוייישום וב סיוע 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 yulibetzer@gmail.com 058-6719888 יולי בצר
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 מועצה מקומית חריש
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

מועצה מקומית חריש נמצאת בתהליך פיתוח מואץ לקראת  3,000 חיפה 3
הפיכתה לעיר ואם בישראל, זאת בעקבות החלטת ממשלת 

 (. 2015) 870ישראל מספר 
על צרכיו מתמודדים עם קליטת מאסיבית של תושבים 

 השונים, 
להרחיב את גבולתייה העתידיים  בוחנים את היכולת

 ועדת גבולותבאמצעות 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים המקומיתחזון הרשות 

חרטה על מועצה מקומית חריש 
להעמיד את חויית התושב  דגלה

במרכז, תוך מתן שירות כוללני 
 ב.במרכז שירות לתוש

חריש, תהיה עיר חדשה ומקיימת 
בישראל, שתהווה גשר בין דתים 
לחילונים, ותפעל ליצירת קהילה 

 האחת מגובשת וחזק

  אכלוס מאסיבייםקליטה איכותית של גלי 

  ניהול לפי מדדי שירות 

 עידוד וחדשנות בחוויית הלקוח 

 סיוע שביעות רצון לקוחות  מעקב ובקרה אחרי
 לקידום עסקים בחריש ביצירת כלים

  חינוך,  -בניית מערכות ותשתיות יציבות ומקצועיות
 יו"בע, הנדסה וכ"שפ

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -שלמה צדרבוים
מנהל אגף תיאום 

 ובקרה

מנהל 
פרויקטים, 

 מעקב ובקרה

  מעקב ובקרה אחר החלטת הממשלה 

 של פרויקטים  מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה
 מרכזיים

 וניהול פרויקטים  חוצי ארגון תכלול פרויקטים
 נקודתיים

  ניהול ממשקים מול היחידות ומול גורמי חוץ
 רלוונטיים

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 hr@harish.muni.il 04-6186059 ;053-4253277 גלית אבישי כהן 
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 מועצה מקומית טורעאן
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

  13,430 צפון 3

מיליון  22תקצוב בסך  – 2016רשות ערבית מצטיינת לשנת 
פיתוח כלכלי ופיתוח  לבניית תוכנית אסטרטגית,₪ 

 ארגוני.
לפיתוח כלכלי באוכלוסיית  922נכללת בהחלטת ממשלה 

 .(2016-2020המיעוטים )
בתהליך פיתוח תוכנית אב הכוללת הצעה להקמת אזור 

 תעשייה ואזור מסחר. 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

, החברתי המרקם וחיזוק שימור
 .החיים איכות רמת והעלאת פיתוח

, ולהתקדם להמשיך שואפת טורעאן
 תחומי בכל ומופת דוגמה לשמש
 חדש דור כאן ולגדל להצטיין, החיים

, ערכים בעלי צעירים של, ואיכותי
 ותושבים, וטובים אכפתיים אזרחים

 .ולחברה לקהילה ותורמים מעורבים

 הקמת שכונות חדשות 
 שיפור מערכת החינוך 

  צעיריםמציאת פתרונות דיור לזוגות 

 מיצוי החלטות הממשלה הנוגעות למגזר הערבי 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -ריבחי דחלה
מנכ"ל 

 המועצה

מתכלל 
רשותי 

לחדשנות, 
גיוס כספים 

ושיתופי 
 פעולה

 ותכלול עיצוב, עבודה בתוכניות החדשנות מימד פיתוח 
 מוסדיים ארגונים עם ושותפויות פעולה שיתופי

  .ממשלה ומשרדי שכנות רשויות, ועמותות
 חיזוק על יושם הדגש .קוראים קולות והגשת איתור

 . הרווחה פעילות

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 ribhi@turan.muni.il 050-7942248 ריבחי דחלה

 

  

mailto:ribhi@turan.muni.il
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 מועצה מקומית יפיע
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

פרטיות וכפועל יוצא עם  קרקעותמתמודדים עם סוגיית  18,200 צפון 3
 אתגרי פיתוח והתרחבות של שטחי השיפוט

 יחידות דיור 1,200 –שכונה דרומית  בתהליך בניית
 פרטיתרקע בפרויקט הרחבת כבישים על ק

 

 ויעדים מרכזיים מטרות חזון הרשות המקומית

יישוב איכותי במרחב המפתח את 
יכולת הקליטה ושגשוש הכלכלי 
והחברתי עבור הדורות הבאים. 

יצירת רמת חיים גבוהה ומגוונת 
כיישוב המחבר בין  עבור תושביה.

אזור עמק יזרעאל ואזור נצרת יפיע 
מבקשת להגשים את יתרונה 

הגיאוגרפי כמרחב אזורי לעסקים 
ישוב שמאפשר ומסחר ולהיות י

מגוון תעסוקתי וחברתי. יפיע רואה 
בערכי הטבע הנוף ואיכות הסביבה 
ערכים ומשאבים שיש לפתח אותם 

 ולשמור עליהם.
 

 חדשות שכונות תכנון י"ע החיים רמת שיפור .1
 .ואיכותיות

  צעירים לזוגותדיור  פתרונות מתן .2
 היתרון ניצול תוך כלכלי לפיתוח תנאים יצירת .3

  היישוב של הגיאוגרפי
שמירה על ערכי טבע, נוף, איכות הסביבה  .4

 התרבות על שמירהוהאיכות החזותית של הנוף 
 העיור תהליך כדי תוך הכפרי והצביון

 סמוכים ישובים בין פעולה לשיתוף תנאים יצירת .5
 .לגודל היתרון וניצול

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -סמי מרג'יה
 גזבר ומנכ"ל 

עוזר מנכ"ל 
למעקב, 

בקרה 
 ופרוייקטים

 יישובית ואסטרטגיה חזון של לפועל והוצאה גיבוש 
 העבודה ותוכניות

 לעובדים העצמה תכנית ויישום בבניית סיוע  

 שנתי ותקציב עבודה תכניות בגיבוש סיוע  

 4.  בניית מדדי ביצוע וניהול מעקב אחר התקדמות
 מתפקד, שוטף תיאום מערך קיוםהתהליכים במועצה

 והעובדים המחלקות בין ומפרה
 לפעולה והמלצות ובקרה מעקב דוחות כתיבת  

 ממחושבת ניהול מערכת הטמעת וליווי מעקב 

 קוראים קולות בהגשת וסיוע מיפוי, ניטור  

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Sami@yaffa.org.il 054-770-8500 סאמי מרג'יה

mailto:Sami@yaffa.org.il
mailto:Sami@yaffa.org.il
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 מועצה מקומית ירוחם
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

  מהווה פלטפורמה לפיתוח מעבר צה"ל דרומה 10,300 דרום 4
הרשות עתידה להכפיל את מספר  -אושר הסכם גג

 יחידות דיור 1000בבנייה של מעל  -התושבים, כיום

 

 מטרות ויעדים מרכזיים הרשות המקומיתחזון 

 
 
 

קהילת חיים של משמעות 
המאופיינת בערבות הדדית 

ואמונה באדם, שואפת לטוב 
 ושוכנת בין מכתש לאגם.

 .שיפור שירות ויעילות כלפי האזרח 

 .התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות ושיפור פני העיר 

 .ירוחם עיר חינוך 

 .פיתוח תיירות חקלאית, יזמות פרטית ואז"ת חדש 

  משפחות מתלות ברווחה. 200תוכנית חומש להוצאת 

 .ירוחם עיר בלב פארק 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -מוטי דהן
 גזבר הרשות 

רפרנט פיתוח 
כלכלי וניהול 

 תקציב

סיוע בניהול תקציב המועצה, בדגש על בקרת ביצוע 
 התקשרויות וליווי תהליכיתברי"ם

 ליווי, ניהול וייזום פרויקטים כלכליים
 באמצעות קולות קוראים, תמיכות ועוד גיוס משאבים

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 itzikb@ylc.org.il 054-9732176 איציק בן יצחק
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 מועצה מקומית כסייפה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 ותוכניות לאומיות מרכזייםתהליכים 

 15,626 דרום 1

תושבים נוספים מהפזורה. המועצה  9,000משרתים 
בתהליכי פיתוח משמעותיים: הרחבת כביש ראשי, הקמת 

החלטות  טיפת חלב, בשלבי תכנון של אזור תעשייה.
הממשלה לקידום היישובים הבדווים בנגב יוצרות מגוון 

 הזדמנויות למינוף.
 

 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

כסייפה היא מועצה מתפתחת השואפת 
להישגים גבוהים ומשמעותיים בשיתוף 

פעולה ישיר עם תושביה. המועצה שואפת 
ליצירת חיי קהילה איכותיים תוך שמירה 

על צביון כפרי,חוסן קהילתי וחיזוק 
  .המנהיגות המקומית

 ניסוח חזון רשותי 

 בניית תכנית אסטרטגית כלכלית 

 סיוע בקידום ופיתוח אתר המועצה 
 כתיבת תכניות אב 

 

שם הממונה 
 ותפקידו

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

עומר אבו 
 -עאג'אג'
מנכ"ל 

 המועצה

עוזר מנכ"ל לפיתוח 
 ארגוני וגיוס משאבים

 מענה על קולות קוראים 

 פיתוח תכניות כלכליות בתוך היישוב 

 יישום תכניות פיתוח ארגוני ברשות 

  נהלי עבודהכתיבת 

מנהל מחלקת 
 חינוך

ראש תחום פיתוח 
ואסטרטגיה במחלקת 

 חינוך

 גיבוש התכנית האסטרטגית בחינוך 

 טיפול בקולות קוראים בתחום העיסוק 

 גיוס משאבים למערכת החינוך הרשותית 

 
 פרטי איש קשר

 וא"לד נייד שם

מנכ"ל  -עומר אבו עאג'אג'
 omar.a.ajaj@gmail.com 050-2626981 המועצה
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 מאכמועצה מקומית כפר 
 

דירוג 
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

היישוב בתנופת פיתוח )בניית היכל תרבות, קירוי  3,300 צפון 5
 .מתחמי כדורסל, הקמת קומפלקס מעונות יום(

 .לאחרונהבתהליך פיתוח ארגוני בליווי המשרד שאושר 
 5-ל 4עליה מרמה  -שינוי בדירוג הסוציו אקונומי השנה

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

יישוב צ'רקסי ייחודי  –כפר קמא 
ומיוחד, הממוקם בגליל התחתון 

ומהווה יעד תיירותי ארצי וכמרכז 
כלכלי אזורי וכמגדלור לקהילות 

 הצ'רקסיות בעולם מבחינה תרבותית.
המועצה שמה את פיתוח וטיפוח 

היישוב והשירות האיכותי לתושביה 
 .תבמכרז פעילותה המוניציפלי

 פיתוח חזון הרשות 
 פיתוח השירות לתושב והקמת מוקד שירות 

 אכיפת הסדר הציבורי בעזרת עדכון חוקי עזר 

  הפיכת סביבת העבודה במועצה לסביבה
 מתוקשבת ומתקדמת

 

הגדרת   שם הממונה ותפקידו/ה
 התפקיד

 פירוט המשימות

ראש  -נבסו זקרייא
 הרשות 

עוזר ראש 
רשות לניהול 

פרויקטים 
 וגיוס משאבים

 פרויקטים אחר ובקרה הובלה, תיאום 
 הליבה בתחומי

 היחידות בין ותכלול תיאום 

 וגורמי ממשלה משרדי מול ממשקים ניהול 
 חוץ

 קוראים קולות באמצעות משאבים גיוס 

 
 איש קשר

 וא"לד טלפון שם

 מנכ"ל – חליל נתאכו
050-9103104 
 (2)שלוחה  04-6760722

Halil.natho@gmail.com 
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 מועצה מקומית כפר קרע 
 

דירוג  
 סוציואקונומי

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

 922החלטת הממשלה   18,000 חיפה 4

 'תכנית 'סביבה שווה 

 תכנית לפיתוח ארגוני 

 לקראת הפקדה2040מתאר כפר קרע  תכנית , 

  4,200בתהליך שינוי תחום השיפוט, של עוד 
 דונם, מקדמים שת"פ אזוריים

 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 מרכזי תפקיד בעל כישוב קרע כפר קידום
 מגוון המספק אטרקטיבי ישוב; האזורי במערך

 לתושביו גבוהה חיים ואיכות מגורים אפשרויות
 בסיס בעל ישוב; קהילתי חוזק בעל צומח ישוב;

 ובנוף בטבע המשולב ישוב; איתן כלכלי
 .הסובבים

  פיתוח ושדרוג התשתיות ומערכת
 השירותים לציבור

 יצירת מרחב ציבורי אטרקטיבי 
  ביסוס הישוב כמוקד משיכה אזורי במגוון

 תחומים
 יצירת מרכז עירוני אטרקטיבי 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

ראש  -חסן עטמנה
 הרשות

 עוזר ראש רשות
 לניהול פרויקטים

 ומגמות תכנון תהליכי אחר ומעקב ניהול 
 פיתוח

 יחידות בין ותיאום תכלול 

 על בדגש, פרויקטים על ובקרה מעקב 
 הנדסיים פרויקטים

ראש  -ראשיד עטמנה
 אגף חינוך

תכנון, רפרנט 
 גיוס משאבים

 פרויקטיםניהול ו
 בחינוך

 החינוך ממשרד תקציבים ומיצוי גיוס 

 ממשלה משרדי מול מממשקים ניהול 
 חוץ וגורמי

 ייחודיים פרויקטים ניהול 

 התערבות תוכניות אחר ובקרה מעקב 

 
 פרטי קשר

 דוא"ל נייד שם

 tirawasem@gmail.com 053-7440588 יועץ -וסים קאסם
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 מועצה מקומית לקייה
 

 דירוג
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 12,000 דרום 1
ומשרתת 

 4,500עוד 
תושבי 
 פזורה

 החומש תוכנית, 922: הממשלה בהחלטות נכללים 

 ת"אז להקמת באזור המועצות עם פעולה בשיתוף 
 שוקת בצומת משותף

  אתגרים משמעותיים במערכת החינוך הן בהיבט
מתחת  60%מעל התשתיתי והן בהיבטי תוכן ואיכות, 

 18לגיל 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 פיתוח שכונות חדשות ואכלוסן  טרם נכתב

 קידום רמת החינוך במועצה 

 שיפור רמת השירותים המוניציפאליים 

  ארוךקידום תכנית אסטרטגיה לטווח 
 הטמעה של תכניות עבודה ברשות ובמחלקות השונות 

 היצירה איזון תקציבי והטעמת תרבות ארגונית אחראית ושיקולי 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

זיאד אבו 
גזבר  -גנאים

 הרשות

עוזר גזבר 
לפיתוח 

כלכלי 
 ופרויקטים

 כתיבת תכנית אסטרטגית לרשות 

 אחר תוכניות עבודהובקרה,מעקב הבניי 

 הטמעת תכניות עבודה 

וואפה אבו 
מנהלת  -עמאר

 מחלקת נוער

מנהל/ת 
נוער תחום 

 וצעירים

  כתיבת תוכנית אסטרטגית לחינוך הבלתי פורמלי
 922בהתאם להחלטת הממשלה 

  ממשרד החינוך וגופים רלוונטייםאיגום וגיוס משאבים 

  ייזום, פיתוח והובלה תכניות חדשניות בתחום 

 ליווי צוותים מקצועיים בתחום 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Wafaabu8@gmail.com 054-2430996 וואפה אבו עמר 
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 'ארמגמקומית  מועצה
 

-דירוג סוציו
 אקונומי

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

 הנותנת שירותים לשלושרשות הטרוגנית,  22,500 צפון 2
 נוספים באזורה.ישובים 

 אחרונה התקיים שינוי ארגוני מקיף.ל
משאבי אנוש בפריפריה  במסגרת תוכנית

 .ובתכנית לרשויות דרוזיות
 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 איזון תקציבי לקראת תכנית אסטרטגית
התנהלות מקצועית והטמעת שגרות ניהול 

 ונהלים
 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

עוזר למנכ"ל הרשות  מנכ"ל -ואפי חורי
 לפיתוח ארגוני

 פיתוח והטמעת שגרות ניהול 

  איתור צרכים, מיפוי חסמים ובניית
מענים לטיוב התקשורת הפנים 

 ארגונית
 תהליכי הפיתוח  ליווי ביישום

 הארגוני
 

ראש  -זיאד דגש
 המועצה

עוזר לראש הרשות 
לניהול ממשקים 
 ומיצוי משאבים

 מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה 

 ניהול הממשק מול משרדי ממשלה 

 ממשרדי  גיוס ומיצוי תקציבים
 ממשלה וגופים רלוונטיים

 
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 wafi@muhgar.muni.il 050-2399822 וואפי חורי
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 מועצה מקומית מצפה רמון
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 2025החלטת ממשלה ייעודית  5495 דרום 3
 מלש"ח 250פרוייקט המע"ר התיירותי בהיקף 

 יחידות דיור 1,000 -שכונת "מגשימים"
 יציאה מתכנית הבראה לעצמאות כלכלית

 מלש"ח 80פרוייקטים בפיתוח בהיקף 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים הרשות המקומיתחזון 

ישוב קהילתי סביבתי, בעל 
מרקם אנושי מגוון שתושביו 

 חיים בו מתוך בחירה.
מצפה רמון תצטיין בחינוך 

איכותי ותהווה מרכז אזורי 
לתרבות, ספורט, אומנות 

 וסביבה.
מצפה רמון תספק לתושביה 

שקט וביטחון, ותאפשר ביטוי 
אישי והגשמה עצמית, תוך 

 שמירה על כבוד הדדי.

 שילוש אוכלוסיית היישוב 

 50%-צמצום אחוזי האבטלה ב 

 מובילה טיפוח וביסוס מערכת חינוך מקיימת,  -חינוך
מצויינות, שוויון הזדמנויות וחדשנות בתחומי 

 הספורט, המדע והסביבה.האמנויות, המוסיקה, 
 מחיקת הגירעון המצטבר של המועצה, יצירת  -קיימות

 נוספים והגעה לאיתנות כלכלית. מקומות הכנסה
 יצירת נקודת מפגש בין קהילות ותושבים דרך  -קהילה

פעילויות ספורט, תרבות ופנאי תוך טיפוח גאווה 
 מקומית, רוח התנדבות ועשיה חברתית.

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -אביה וינטר
 גזבר המועצה

עוזר גזבר 
לגיוס ומיצוי 

 משאבים

 תמיכותכספי גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים ו 

 החלטות  מיצוי משאבים, מעקב ובקרה אחר יישום
 ופרויקטים

 קידום מהלכי התייעלות 

-גלעד חזן
מהנדס 

 המועצה

מנהל 
פרוייקטים 

 אסטרטגיים

 ניהול פרוייקטי ליבה אסטרטגיים ביישוב 

  עדה המקומית ובו 101ניהול, הטמעה ויישום תיקון
 לתכנון ובניה

  תוכניות בניין עירליווי וקידום 

 ליווי ויצירת תהליכי עבודה פנים מחלקתיים 

 מול משרדי ממשלה ניהול ממשקי העבודה 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Shacham.neta@gmail.com 054-9732723 נטע שחם
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 מועצה מקומית מג'ד אל כרום
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 922רשות ערבית מצטיינת, נכללים בהחלטת הממשלה  15,000 צפון 2
 בתהליך שינוי מבנה ארגוני, בשלבי סיום של תוכנית הבראה 

 אוחדו ופורקו במסגרת איחוד רשויות

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

ד אל כרם יהיה ישוב מרכזי 'מג
באזור, מפותח כלכלית, מוביל 

חברתית ומעניק לתושביו 
 איכות חיים גבוהה

  פיתוח כלכלי מקומי בתוך הישוב 

 שיפור וחיזוק התשתיות בישוב 

 חיזוק ושיפור הקשר בין המועצה לתושבים 

 פיתוח פנים אירגוני 

 שיפור הממשקים בין המחלקות השונות 

 הובלת תהליכי דיגיטציה והטמעת כלים טכנולוגיים 

 הבראה כלכלית 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -סלים סליבי
 ראש המועצה

עוזר ראש 
רשות לפיתוח 
ארגוני וניהול 

 פרויקטים

 והובלת האסטרטגית התוכנית יישום בהובלת סיוע 
 ברשות עבודה תוכניות תהליך

 אחר ובקרה מערב, 922 החלטת ומיצוי בקידום סיוע 
 ביצוע

 בהובלת המחלקות בין משאבים ואיגום תכלול 
 רוחביים פרויקטים

 ברשות חדשנות לקידום מהלכים של והובלה ייזום 

 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Saleem.slebe@gmail.com 050-5477199 סלים סליבי
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 מועצה מקומית עמנואל
 

-סוציו דירוג
מספר  מחוז אקונומי

 תכניות לאומיות  תושבים

בתנופת בנייה של  .1979-רשות חרדית, הוקמה ב 4,000 יו"ש 2
 עשורים של הקפאה(,  3יחידות דיור )לאחר  1,000

 הכפלה תוך עשור -צפי צמיחה דמוגרפית
 מנופים כלכליים:

  בעלת פוטנציאל משמעותי לבנייה מוזלת
 למגזר החרדי

 פיתוח אזור תעשייה נוסף 

 לקראת הקמת מפעל לפסולת אורגנית 

 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים הרשותחזון 

להפוך לעיר החרדית השלישית בגודלה 
 ביו"ש.

 בניית תוכנית אסטרטגית למועצה 

 הבראת הרשות 
 הגדלת היצע דירות למגורים 

 קידום תב"ע לתעשייה ולמגורים 

 בניית מוסדות חינוך 

 

שם הממונה 
  ותפקידו/ה

הגדרת 
 פירוט המשימות התפקיד

 -יהודה הנדלר
 מנכ"ל

מנכ"ל  עוזר
לפיתוח 

משאבים וניהול 
 פרויקטים

 :הפרויקטאליבפן 

  קידום ותכלול פרויקטים בעלי אלמנט חברתי
 וכלכלי

 הובלת תהליך תוכניות עבודה 

 בקרת ביצוע מול מחלקות המועצה 

 גיוס משאבים:

 ניטור והגשת קולות קוראים ובקשות תמיכה 
 ניהול הממשק מול משרדי הממשלה 

 

 
 , אוריינטציה משימתית בעלכישורים נדרשים: 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 ceo@emanuel.muni.il 052-6070995 יהודה הנדלר



   צוערים לשלטון מקומי

 להשפיע קרוב, להגיע רחוק
   

  
  

34 
 

 מועצה מקומית קדומים
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

יישוב ע הדברים במט ,ההתיישבות הראשונה בשומרון 4,800  5
 . מתבגר

כולל  '2017-2027של תהליך אסטרטגי 'קדומים בעיצומו 
 תהליכי שיתוף ציבור

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

ביסוס, פיתוח והרחבת 
 הישוב וגבולות ההתיישבות 

  של אוכלוסיות חדשותפיתוח וקליטה 

  פיתוח וטיפוח מערכות חנוך וקהילה איכותיות
 ובלתי פורמאליומגוונות, המשלבות חינוך פורמאלי 

  מיצוב ומיקוד עבודת המועצה כארגון איכותי ממוקד
 לקוח

  

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

תוכניות רפרנט  גזברית -קרן גפן
עבודה 

 ופרויקטים 

 סיוע בליווי והובלת תהליך תוכניות עבודה:

 מעקב ובקרה אחר משימות ופרויקטים
 תהליכיםשיפור, ייעול ומדידת 

 אחריות על תחום הדיגיטציה:

  ייזום, הובלת וקידום תהליכים דיגיטליים עבור
 הרשות

 קידום האוריינות הדיגיטלית של עובדי הרשות 

 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 keren@kedumim.org.il 050-6263151 קרן גפן

gizbar@kedumim.org.il 

 
  

mailto:keren@kedumim.org.il
mailto:keren@kedumim.org.il
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 מועצה מקומית קרית ארבע
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 החלטת ממשלה לחיזוק חסנה של קרית ארבע 7,600 יו"ש 2
הטמעת המוקד העירוני ושימוש בנתונים לטובת תכנון 

 אסטרטגי

 

 ויעדים מרכזייםמטרות  חזון הרשות המקומית

קריית ארבע חברון תהווה מקור צמיחה במחוז 
ארץ יהודה, על ידי פיתוח כלכלי חברתי, חיבור 

הציבור הישראלי לשורשיו בעיר האבות ובכל 
רחבי ארץ יהודה. תספק מענה חינוכי חברתי 

לכלל גווני האוכלוסייה בעיר. תיתן שירות 
 ראוי, מתאים ואיכותי לפונים מבחוץ ומבית.

 

 האוכלוסייה והגדלת הקהילה חיזוק. 1
  כלכלים מנופים ובניית היישוב הרחבת. 2
 לתושב הרשות בין הקשר חיזוק. 3

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -מלאכי לוינגר
 ראש הרשות

עוזר ראש רשות 
 לניהול פרויקטים 

 פרויקטי אחר ובקרה מעקב, תיאום, הובלה 
 רוחב

 ארבע לקרית הממשלה החלטת במימוש סיוע 

 עבודה תוכניות תהליכי בליווי סיוע 
 השירות לשיפור טכנולוגיות והטמעת הכנסה

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Elihirschhorn@gmail.com 054-5515432 אלי הירשהורן

 
 

 



   צוערים לשלטון מקומי

 להשפיע קרוב, להגיע רחוק
   

  
  

36 
 

 מועצה מקומית קרית עקרון
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 מרכזיים ותוכניות לאומיותתהליכים 

 יישוב קהילתי, רב תרבותי 11,205 מרכז 5
בתהליך הרחבת שטח שיפוט מול ועדת גבולות לבניית 

 שכונה חדשה

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

ישוב צומח בעל לכידות 
קהילתית, המעניק לכלל 

תושביו איכות חיים וסביבה 
ברמה גבוהה, מצטיין בתחומי 

החינוך, התרבות והספורט, עם 
מוקדי פעילות התורמים 
 לרווחת תושביו והאזור. 

 8,000 -יח"ד ותוספת של כ 2000-הקמת שכונה חדשה כ
ומתן  קליטה של אוכלוסייה צעירה וחזקהבהתאמה, תושבים.

 מענה לזוגות צעירים.
. התחדשות עירוניתפיתוח תשתיות והשקעה בשטחים 3

 הרחבת סל השירותיםהציבוריים הפתוחים. 
יישום התקשרות עם תאגיד , הקמת מרכז קיימות--קיימות

הוספת מתקני מחזור נייר , המחזור תמי"ר )מחזור אריזות(
  הפיכת כל בית הספר והגנים לירוקיםוובקבוקים 

 ת חטיבת ביניים ובית ספר תיכון הקמ
 . 

 הקמת גינות קהילתיות בשכונות.
 . 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -חובב צברי
 ראש הרשות

עוזר ראש רשות 
 לניהול פרויקטים

מעקב ובקרה אחר סנכרון בין יחידות, סיוע בהובלה, 
 פרויקטי ליבה: 

הקמת שכונה חדשה, חידוש , הקמת תיכון, 2000עקרון 
 המרכז המסחרי ועוד

 

 -רינת דנון
 מנכלי"ת

עוזר מנכ"ל 
לאסטרטגיה 

 ומטה

 תוכנית והטמעת כתיבת, ליווי, בבניית סיוע 
 אסטרטגית

 מקושרות עבודה תוכניות בהובלת וסיוע ליווי 
 ומדידה הערכה תהליכי בהובלת סיוע, תקציב

 תוצאתית חשיבה והטמעת
 ומגזר פילנתרופיה גורמי עם פעולה שיתופי תכלול 

 שלישי

 -אלון גרינברג
 גזבר

רפרנט תקציבי 
פיתוח, חוזים 

 ומכרזים

 ם"תברי בניהול סיוע 
 ומכרזים חוזים בניהול וסיוע תכלול 

 תקציב מקושרות עבודה תוכניות לתחום רפרנט 
 האגף מטעם

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 ליאת פרץ
054-6136155 

08-6228857 

lishca@ekron.org.il 

hovav@ekron.org.il 

mailto:lishca@ekron.org.il
mailto:lishca@ekron.org.il
mailto:hovav@ekron.org.il
mailto:hovav@ekron.org.il
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 מועצה מקומית קרני שומרון
 

-סוציו דירוג
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז אקונומי

 ארגונית סיימו תוכנית התייעלות 7,846 מרכז 5
צפוי גידול משמעותי במספר התושבים, לאחרונה 

 יחידות דיור חדשות 600שווקו 
 בתהליך הגדלת אזורי התעשייה

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 בשירות מצוינות  לעשות טוב לעם ישראל

 סביבה מקיימת מועצה 

 ותושבים קהילה מעורבות 

 בחינוך מצוינות 

 האנושי המשאב מצוינות פיתוח 

 תשתיות ופיתוח בניה תנופת 

 התושבים של הביטחון תחושת הגברת 

 

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד ותפקידו/ה

מאיר 
 -ארונוביץ'

 מנכ"ל המועצה

עוזר/ת מנכ"ל 
לתיאום, בקרה וניהול 

 פרויקטים

קולות  מיצויהחלטות ו יישום מעקב ובקרה אחר
 קוראים

כניות עבודה מקושרות ניהם: תיהובלת פרויקטים וב
 תקציב, תהליכי דיגיטציה, שיתוף ציבור

 
  כישורים נדרשים:

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 gal@karnishomron.co.il 054-5944716 גל מזרחי
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 מועצה מקומית שיבלי
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 יישום תוכנית החומש למגזר הבדוואי  6,500 צפון 3
 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 להיות מתקדמת כמו יפן.
מינוף הישוב כישוב מוביל בין  

הישובים הבדואים מבחינה 
טכנולוגית, חינוכית, 

 תעסוקתית, ותיירותית.

  קידום החינוך המדעי, הקמת מרכז מדע אזורי– 
 מדעטק

  מיליון  6מרכז מורשת בדואית בהיקף בניית₪ 

 פיתוח תיירותי ובכלל זה הקמת בית מלון בוטיק 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -נעים שיבלי
 ראש הרשות

רפרנט אסטרטגיה 
 ומיצוי משאבים

 קולות -שונים ממקורות משאבים וגיוס איתור 
 ב"וכיו קרנות, ממשלה החלטות, קוראים

 ופרויקטים תוכניות יישום אחר ובקרה מעקב 

 פרויקטים בהובלת וקסנר קרן עם ממשק ניהול 
 האסטרטגי בתחום

 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 shawkatsh@gmail.com 046765644 שאוכת שיבלי 
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 מועצה אזורית אשכול
דירוג  

 סוציואקונומי
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

 מפוני גוש קטיף.  ישני יישובי יישובים. 32 במועצה 15,000 דרום 6
 בתנופת פיתוח:

 בתהליך צמיחה דמוגרפית משמעותי 

  הרחבת קריית החינוך וחתירה
 לאינטגרציה בין האוכלוסיות השונות

 הקמת אזור תעשייה חדש 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

כפריים מועצה צומחת של ישובים 
בהם מתקיים חיי קהילה ושירותים 
מקומיים ואזוריים ברמה איכותית, 

תוך שמירה על צביון כפרי, על 
ייחודיות הקהילה בישוב ועל אחידות 

השירותים באזור. מועצה אשר 
תושביה מתפרנסים מחקלאות 

ומהפוטנציאל הכלכלי הגלום באזור, 
תוך שמירה מיטבית על ערכי הטבע, 

 הנוף, והמורשת.

 וקידום תהליכי צמיחה  כיסיוע לישובים בתהלי
  בינוי פיזיים וקהילתיים.

  המועצה.  ישובייחיזוק ופיתוח 

 הליכי רוחב מועצתיים )חוצי הובלת וליווי ת
 תוכן(. 

 יםאסטרטגי םהובלת תהליכי . 

 ה. שתיות ואתרי תיירות, מורשת, סביבפיתוח ת 

  באזור המועצה.  תעשיהו פיתוח תעסוקהקידום 

 פל"ח, ) ום תכניות מתאר מועצתיותקיד
חקלאות, תיירות, מעברי גבול, כבישים, מרכז 

 .(מסחרי

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

מוטי לבאן 
מהנדס 

 -המועצה
 מוא"ז אשכול

 
הדרכה על פי 

הצורך של 
מנהלת האגף 

האסטרטגי 
ומנהלת 

הצמיחה 
 הדמוגרפית.

רכז תחום 
 ישובים 

  חוליית קשר שוטף עם היישובים, במטרה להציף יצירת
 צרכים ולהכיר את תמונת המצב בשטח.

  )עבודה בתוך היישובים בתהליכי בינוי )פיזיים וקהילתיים
ובתהליכי צמיחה דמוגרפית )בהנחיית מנהלת הצמיחה 

 הדמוגרפית של האגף(.
  הצפת צרכים מהשטח אל המועצה, ואיגום מידע, בהיבטים

יחה הדמוגרפית והבינוי )הפיזי המשרתים את הצמ
 והקהילתי( של יישובי הרשות.

  תכלול העבודה השוטפת של האגפים )האסטרטגי
וההנדסה( מול היישובים, במטרה לקדם יחד בניה פיזית 

 וקהילתית ביישובים. 
  בניית והטמעת תכניות הדרכה ליישובים בנוגע לתהליכי

 תכנון סטטוטורי ותהליכי בינוי.
 נתוני מידע שוטף מהישובים ועל הישובים ריכוז ועדכון. 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 motil@erc.org.il 08-9929134  מוטי לבאן

 renana@erc.org.il 08-9929123 רננה יעקב
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 אל קאסום אזוריתמועצה 
-סוציו דירוג

מספר  מחוז אקונומי
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות תושבים

הסכמה על מספר התושבים בטיפולה של  אין  33,627 דרום 1
חלק ניכר מהתושבים חיים בפזורה.  הרשות.

 . 2004שבעה יישובים בלבד הוכרו בשנת 
 .גידול טבעי מהגדולים בעולם 

 כלפי  של התושבים אתגרים מרכזיים: חסר אמון
תהליכים מרכזיים  רשויות החוק, הסדרת

 אבטלה גבוהה וכיו"ב. ,ותוכניות לאומיות
 ם בהחלטות ממשלה לאוכלוסייה הבדואית, כלולי

 .הקרקעניצול חלקי בשל מגבלות 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 התשתיות את לספק הוא המועצה של חזונה
 שירותים לציבור שיעניקו והאנושיות הפיזיות
ישראל תושבי לכל שמגיע כפי ראויים  

 מענה שייתנו והשירותים התשתיות פיתוח
 מול אמון בונה כצעד המועצה ביישובי מיידי

 למעבר החיובי התמריץ את שיגביר התושבים
מוסדרים קבע ליישובי  

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד ותפקידו/ה

דמטרי 
 -רבינוביץ'

 מהנדס המועצה

רפרנט/ית ניהול 
שותפויות 

 ופרויקטים 

  תיאום וניהול הממשק בין מחלקת הנדסה
 האחרות ולגורמי חוץ רלוונטייםלמחלקות 

 ר הגדרת סדרי פשבניית מערך נתונים שיא
 GIS מערכת הקמת, זה ובכלל עדיפויות
 מועצתית

 באמצעות קולות קוראים מיצוי תקציבים  

 הכנת תוכנית עבודה למחלקה וכתיבת נהלים 

מוצלח אבו 
מנכ"ל  -עסא

 המועצה

רפרנט/ית תיאום 
 ובקרה 

  פיתוח ויישום כלים לעבודת מטה מובנית
 ניהולומנגנוני שגרות  תוכניות עבודהובכלל זה 

  מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה
 ופרויקטים

  

חופית 
 -קלימונסקי

מנהלת מחלקת 
 פיתוח כלכלי

רפרנט פרויקטים 
 ופיתוח כלכלי

  גיוס ומיצוי משאבים תוך יצירת שיתופי פעולה
 פנים וחוץ ארגוניים

  ובכלל  מעקב ובקרה על מיצוי תקציביםביצוע
 שימוש בכלים טכנולוגייםוהטמעה  זה

 רלוונטיים
  פיתוח והטמעת תוכניות לקידום ועידוד יזמות

 ועסקים מקומיים בתחומי התיירות ונוספים

 
 כישורים נדרשים: 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 hofit@alqasoum.org.il 052-4858662 חופית קלימונסקי
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 מועצה אזורית מטה אשר
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

תכנית אב לחינוך, תכנית אב לזקן, מצילה )תכנית  27,500 צפון 6
למניעת אלימות בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים(, 

 להב"ה )בני נוער בסיכון(

 

 מרכזייםמטרות ויעדים  חזון הרשות המקומית

קהילה מרחבית מובילה 
בגיבוש אורח חיים איכותי 

 היוצר "ישוב כפרי חדש"

"הישוב הכפרי החדש" יהיה 
מושתת על ערכי המורשת 

השיתופית והחקלאית 
ומאופיין בקהילתיות גבוהה, 
פעילות יצירתית ותרבותית, 

התנהלות עצמאית ומקצועית, 
תוך טיפוח הסביבה וערכי 

 הקיימות.

  השירות לתושבשיפור 

  המשך צמיחת הישובים והתחזקותם תוך שמירה על
 קהילתיות גבוהה

  חיזוק מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך שמירה
 על ערכי החינוך ההתיישבותי והתאמתה לגידול המסיבי 

 חיזוק תחושת הביטחון של התושב 

  הובלת חדשנות בתחום איכות הסביבה והשמירה על
 תוך מתן דגש לשמירת הסביבה החופיתשטחים פתוחים 

 שמירה על עקרון השוויון אל מול יישובי המועצה ותושביה 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

אורה 
פיסטינר, 
מנכ"לית 

החברה 
 הכלכלית

עוזר/ת מנכ"ל 
החברה 

הכלכלית 
לפיתוח כלכלי 

וניהול 
 פרויקטים

 
 

עדיפות לבעלי 
תואר כלכלי 

)כלכלה או 
מינהל 

 עסקים(

  מיפוי ההזדמנויות והאתגרים הניצבים בפני החברה
 במרחב הגליל המערבי

  ייזום שיתופי פעולה עם גורמים במרחב העוסקים
 ביזמות אישית ועסקים קטנים

 מעקב ובקרה אחר תכנית העבודה של החברה 

 ריכוז וניהול פרויקטים של בחברה 

  קולות ומעקב על ביצוע מכרזים, הסכמיםבקרה ,
 והתקשרויות בחברה הכלכלית קוראים

 סיוע למנכ"לית במילוי תפקידה 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 yaarak@matteasher.org.il 0505226312 יערה קדוש
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 מועצה אזורית מטה בנימין
-סוציו דירוג

  ותוכניות לאומיותתהליכים מרכזיים  מספר תושבים מחוז אקונומי

מתוכם מוכרים  32יישובים,  50-משרתת כ 67,000 ירושלים 4
גידול האוכלוסייה בקצב כפול באופן רשמי. 

 מהממוצע בארץ.
 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

חיזוק ההתיישבות בחבל 
 בנימין

 ויישובים אוכלוסיות למגוון המותאמים שירותים פיתוח 
 . המועצה ברחבי

 ההנהגות העצמת, היישובים סמכויות והרחבת שימור 
 .המקומיות

 תרבות, קהילה בתחומי ליישובים עבודה מנגנוני פיתוח ,
 יעילות על דגש שימת תוך המוניציפליים בהיבטים

 .התקציב וניהול כלכלי פיתוח, כלכלית

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד  ותפקידו/ה

גזבר  -ישראל מלאכי
 המועצה

רפרנט פיתוח 
 ובקרה

 
: כישורים נדרשים

רקע יתרון לבעל 
כלכלי, ענווה, בעל 

 רצון ללמידה
 

פיתוח, הטמעה וליווי מנגנון בקרה  .1
 תקציבית )תקציב בהיקף חצי מיליארד(

פיתוח מנועי צמיחה ומנגנוני עצמאות  .2
 כלכלית ליישובים 

פרויקטים )כגון: הקמת ותכלול ניהול  .3
נכסים מניבים  אשכולות יישוביים,

 ליישובים(
 גיוס משאבים .4

 
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 TalyaE@Binyamin.org.il 055-8838600 טליה ארליך
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 מועצה אזורית מרום הגליל
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 14,170 צפון 5

הטרוגניים, בפריסה יישובים  23-המועצה מורכבת מ
  גאוגרפית נרחבת.

, ענף ההטלה מהווה 50-מרבית היישובים הוקמו בשנות ה
 ענף תעסוקה מרכזי, כיום נמצא בסכנה. 

 
 :תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 שותפים ומובילים את פארק התעשיות דלתון.  .1
לדרג  -בתהליך פיתוח ארגוני באמצעות המפעם .2

 הניהולי ולדרג המנהלי
 צמיחה דמוגרפית משמעותית .3
בניית תוכנית אב אסטרטגית לחינוך  -חינוך וקהילה .4

אזורי, הקמת צוות חשיבה אסטרטגי בתחום 
 הקהילתי כדי לייצר תוכנית רב שנתית

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

ביסוס קהילה משגשגת באזור 
כפרי עם איכות חיים המהווה 

 בגלילמוקד משיכה ייחודי 

 פיתוח תשתיתי 

 בינוי חינוך 

  קידום תחום הקהילה 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -קרן פטל
מנכלי"ת 
 המועצה

עוזר מנכלי"ת 
 לאסטרטגיה

 ומטה

והטמעת התוכנית  , ליווי, כתיבתסיוע בבניית .1
 האסטרטגית. 

 מקושרות תקציב,סיוע בבניית תוכניות עבודה ליווי ו .2
 הערכה ומדידה.

תכלול המועצה לשיתופי פעולה עם גורמי פילנתרופיה  .3
 ומגזר שלישי. 

 הקניית שגרות ניהול אחידות .4
 

 -קרן פטל
מנכלי"ת 
 המועצה

עוזר מנכלי"ת 
לניהול 

 פרויקטים

-סיוע בהובלת, ליווי ותכלול פרויקטים הנדסיים ברשות )כ .1
 וחינוך(.פרויקטים בתחומי פיתוח, תיירות, תשתיות  100

 בקרה ומעקב אחר צוות הפרויקטים. .2
 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 keren@mrg.org.il 052-2252073 מנכלי"ת המועצה -קרן פטל
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 מועצה אזורית גלבוע
 

-דירוג סוציו
 אקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 תושבים ערבים  40% 32,000 צפון 5

 גרעון גדול 

 בניית מבנה ארגוני חדש 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

חזון הרשות נמצא 
בתהליכי חשיבה 

 וגיבוש.
 

 .שיפור השירות לתושבי המועצה ומבקריה 

 על ערך  המשך צמיחת הישובים והתחזקותם תוך שמירה
 .הקהילתיות

  העמקת מודל של חיים סובלניים של כלל התושבים בגלבוע והעמקת 
 . קיום בין יהודים לערבים במועצהחיי דו 

  פיתוח כלכלי הכולל הקמת אזורי תעשייה חדשים, קידום עסקים 
 ופיתוח תחום התיירות במועצה.

  תושביםושיתוף החיזוק הקשר. 

 איכות ומצוינות בחינוך. 

 .פיתוח מחלקת יישובים 

 קידום תכנון אסטרטגי ברשות וביישובים 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות התפקידהגדרת 

מנהלת  -ענת מור
אסטרטגיה 

 וארגון

רפרנט/ ראש תחום תכנון 
אסטרטגי וניהול 

 פרוייקטים

 .הובלה וקידום תכניות אסטרטגיות 

  סיוע ליישובים בקידום תכנון
 אסטרטגי

  אחריות על הליכי שיתוף ציבור
 ושקיפות

 גיוס ומיצוי משאבים 
 וסיוע  זיהוי הזדמנויות כלכליות

 בקידום תהליכי פיתוח כלכלי

מנהלת  -ענת מור
אסטרטגיה 

 וארגון

רפרנט ניהול מטה ופיתוח 
 אירגוני

  נהלים יבניית תיקוייעול תהליכים.  
  .סיוע בהובלת תהליך פיתוח ארגוני

 ומעקב אחרי ביצוע  , ליוויריכוז
 .החלטות ופרויקטים ברשות

 ת עבודה ותכני ה ויישוםסיוע בבניי
 .תקציב תומקושר

 .הטמעת מנגנוני מדידה ובקרה 

 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 ,052-3410976 ענת מור 
04-6533258 

anat@hagilboa.org.il 
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 מועצה אזורית הר חברון
 

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז אקונומי-דירוג סוציו

למועצה תכנית אסטרטגית ותכנית  8,193 יו"ש 4
 עבודה מקושרת תקציב.

לאחרונה הוחלפו חלק משמעותי מבעלי 
 התפקידים.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 תוך האוכלוסייה להכפלת דמוגרפית צמיחה
 ופתיחות חיים איכות פיתוח עם יחד עשור

 . למרחב

 תושבים  20,000 -צמיחה דמוגרפית
 2025עד 

 פיתוח מנועי צמיחה כלכלית 
אזורי תעשיה שני  באמצעות הקמת

 ייםתיירות םמיזמיקידום ו
 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -אלירם אזולאי
 מנכ"ל

עוזר מנכ"ל לניהול 
מטה ופיתוח 

 אירגוני

 ניהול כלישגרות ארגוניות ו הטמעת  

 אחר תוכניות עבודה ובקרה מעקב, קידום 

 ציבור שיתוף תהליכי הובלת . 
 

 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 eliram@hrhevron.co.il 2605754250 מנכ"ל -אלירם אזולאי
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 מועצה אזורית עמק הירדן
 

 דירוג
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 כל יישובי הרשות בתהליכי הרחבה  15,200 צפון 6

 תוכניות פיתוח אסטרטגי,  -בתהליך פיתוח ארגוני
 עבודה, תהליכי הערכה ומדידה

  הקמת מרכז חדשנות 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

מועצה אזורית עמק הירדן 
תפעל לחיזוק הרחבת והגדלת 

הישובים, תוך התחשבות 
בערכיה ומאפייניה של 

האוכלוסייה הקיימת ושמירה 
על הצביון הכפרי וערכי הטבע 

 הייחודיים באזורנו. 
המועצה פועלת ליצירת תנאים 

מתאימים להבטחת הישגים 
לימודיים בבתי הספר תוך 

טיפוח סביבה לימודית 
חברתית תומכת הן בתחום 

החינוך הפורמלי והן בתחום 
 . החינוך הבלתי פורמלי

זירות  4מועצה אזורית עמק הירדן פועלת על פי תכנית פיתוח ב
 : עיקריות

תכנונית ופיזית הרחבת הישובים: יצירת תשתית  .1
 לקליטת משפחות

פיתוח כלכלי: במטרה להרחיב את בסיס ההתפרנסות  .2
 באזור

פיתוח אזור תעשיה מרחבי מוכר באזור  .א
 עדיפות לאומית א'

טק תעשיה -הקמת מפעל עוגן בתחומי ההי .ב
 נקייה

פיתוח אקדמי ופיזי של המכללה האקדמית  .ג
 כנרת 

 קידום תכניות ותשתיות ציבוריות לתיירות. .ד
ח מערכת החינוך: העמקת מעורבות ואחריות פיתו .3

המועצה במערכת החינוך מלידה ועד סיום י"ב כולל 
 החינוך המשלים

פיתוח וטיפוח שירותים: קהילתיים ומוניציפליים לתושבים 
ובניית מערך שירות דיגיטלי מוביל לטובת שיפור  ולישובים

 השירות לתושב

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 משימותפירוט 

עידן 
 -גרינבאום

 ראש המועצה

מנהל תחום 
פיתוח תיירות 
 ופיתוח כלכלי

 לתוכנית בהתאמה מדרגה קפיצת מודל ויישום פיתוח 
 האסטרטגית

 תיירות גורמי מול ממשק ניהול  

 שותפויות ניהול 

 ממשלה משרדי מול הממשק ניהול 
 אופניים שבילי הקמת כגון רלוונטיים פרויקטים קידום 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 strategic@j-v.org.il 058-6960024 צחי בוחניק
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 עמק לודמועצה אזורית 
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 מועצה כפרית במרכז הארץ. אופי היישובים מגוון.  15,360 מרכז 5

 בתהליך מיתוג של המועצה 

  גבולות הרשות מול העיר לודמנהלים מאבק על 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

המועצה תשאף לשלב בין ניהול כלכלי 
נכון יחד עם תפיסה המחזקת את 

הקהילה, קשובה לצורכי הפרט, 
חדשנית ויעילה, המקיימת קשר רציף 

עם התושבים ומקצה משאבים ללא 
פשרות למערכת החינוך ילדים ובוגרים 

 כאחד. 
על עובדיה ונבחריה של המועצה לפעול 

בתחושת שליחות ומחויבות לקהילה, 
שובים ולתושב הבודד מתוך גישה לי

 ושאיפה למצוינות בכל תחום.
מועצה ממוקדת שרות לתושב, הפועלת  

במנהל תקין וביעילות תהפוך במהרה 
ביצירת איכות חיים  למשמעותית

ותביא לצמיחה ואיתנות כלכלית 
 לרווחת תושביה.

 

אשר ישפרו את  -פיתוח כלכלי של אזורי התעשייה. 1
ן משמעותי וימצו את הכנסות המועצה באופ

הפוטנציאל האסטרטגי הגלום במיקומה של המועצה 
 האזורית. 

התייעלות כלכלית ומעקב  -יעילות ארגונית וכלכלית. 2
ובקרה אחר תהליכים ארגוניים בהתאם לתכניות 

  העבודה המקושרות תקציב.
תהליך אסטרטגי רוחבי הכולל בין  -מיתוג המועצה. 3

, פיתוח כלכלי, החלפת שם היתר תהליכי שיתוף ציבור
 המועצה, והעלאת המועצה למודעות.

העצמת הקהילה ודאגה לרווחת  -מינקות ועד שיבה. 4
התושבים בכל הגילאים. בניית תכניות רוחביות 

 וכוללניות הפוגשות את התושב בכל נקודה בחייו. 

מצוינות בשירות. חיבור התושבים  -התושב במרכז. 5
ה חדשניים ומגוונים, אמנת למועצה באמצעות כלי מדי

 שירות ותהליכי שיתוף ציבור. 
 ערכי ומעשי.  -מובילות בחינוך. 6

 

שם הממונה 
 הותפקיד

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -רבקה ריבקין
מנהלת אגף 

 חינוך

עוזר/ת 
מנהלת האגף 

לפיתוח 
אסטרטגי 

ואיגום 
 משאבים

 בניית תוכנית אסטרטגית לחינוך שתכלול:

  ובניית פרופיל מוסדות חינוך הקיימים ברשותמיפוי 

 בניית תוכנית תמיכה להורי ילדי החינוך המיוחד 

 בניית תוכנית להעלאת אחוז הגיוס 

 איגום וטיוב תכנית 'מעברים' 
 סיוע בבניית תוכנית אב לתרבות )יחידה בחינוך(

 סיוע בגיוס ומיצוי תקציבי ממשלה ומקורות מימון נוספים

 -שאול צבעוני
 כ"ל הרשותמנ

עוזר מנכ"ל 
לניהול 

 פרויקטים

 ופרוייקטים אב תוכניות רפרנט 

 ברשות הדיגיטלית האוריינות קידום  

 התושב עם הקשר קידום שמטרתם פרויקטים הובלת 

  לתושבים המידע הנגשתאחריות על 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 גופר -אלינור זגורי
073-2230623 
050-3950302 

elinor@emek-lod.org.il 

mailto:elinor@emek-lod.org.il
mailto:elinor@emek-lod.org.il
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 מועצה אזורית שדות נגב
 

-דירוג סוציו
 אקונומי

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

 9332 דרום 5

התאמת שירותי המועצה לגידול הדמוגרפי וחיזוק 
 עוטף עזה

 הרחבות בישובים 

  בתקציביםגידול משמעותי 

 תכנית לאומית לנוער בסיכון 

 החלטות ממשלה לחיזוק עוטף עזה 

 תכנית רב מועצתית לחינוך 

 

 מרכזיים ויעדים מטרות הרשות חזון

ניצול המשאבים הקיימים 
והמאפיינים הייחודיים על מנת 

להתקדם ולהתפתח בכלל תחומי 
העשייה, ועל ידי כך לספק לתושב 

יעיל איכות חיים גבוהה ושירות 
  ומהיר.

פיתוח ומיצוב מערכת החינוך בשדות 
נגב כמערכת חינוך דתית איכותית 

חודית )ערכית ולימודית( הנותנת יוי
למנעד הצרכים של התושבים  מענה

ובאיכויותיה מהווה מודל חינוכי 
 לקהילות בסביבה.

ה החינוכית תושתת על רגישות יהעשי
/ת לצרכיו דאנושית המכוונת כל לומ

, יכולותיו ומשאלותיו הן הייחודיים
כשלעצמו והן כחלק מקהילה 
 המושתת על ערכים יהודיים.

  התאמת תשתיות לגידול דמוגרפי משמעותי 

  ביצוע הרחבות 

  הקמת וקידום אזורי תעשייה 

  פיתוח עוגני תיירות אזוריים 

 

 משימות פירוט הגדרת התפקיד /הותפקידו הממונה שם

מנהל מחלקת  -מוטי אדרי
 חינוך

רפרנט תכניות אב 
 ופרוייקטים במחלקת החינוך

ליווי פרוייקט "ניהול עצמי" 
 במוסדות החינוך

מעקב ובקרה אחר ביצוע 
החלטות ותכניות עבודה 

 במוסדות החינוך
מול  הבניית עבודת המטה

נהלי עבודה  -משרד החינוך
 ושגרות ארגוניות

 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

מנהל מחלקת  -מוטי אדרי
 חינוך

050-7357447 motyedry@sdotnegev.org.il 
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 שפיר אזורית מועצה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 10,500 דרום 5

יישובים, בתוכם שתי קריות חינוך. בתהליך  14במועצה 
 1000-גידול ביחידות הדיור )כ -הרחבה ופיתוח משמעותי

  שיפור תשתיותבתי אב(, 
אלף תושבים עד  20 לגדול להיקף של: יעד צמיחה דמוגרפי

2030.  
 פיתוח כלכלי: 

  מקדמים תהליך לבניית אזור תעסוקה, עידוד יזמות
 וחיזוק עסקים קטנים 

 לאחרונה הוקמה חברה כלכלית 

 בתהליכי הקמת אזור תעשייה 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

ומתחדשת  מועצה צומחת
בתחום החקלאות והתיירות 

הכפרית תוך שמירה על ערכים 
של קהילה, סבלנות, פתיחות 

 וערבות הדדית

 קהילתי -כפרי -שמירה על הציביון החקלאי 

 קידום מערכת החינוך 

 קידום ערכי קהילה 

 פיתוח תודעת שירות בקרב עובדי המועצה 
 שיפור איכות השירותים 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

אשר אברג'יל 
 ראש הרשות –

עוזר ראש 
רשות לניהול 

 ומטה

 מעקב ובקרה אחר החלטות ותוכניות עבודה .1
 הובלת פרויקטים נבחרים .2
איסוף נתונים והכנת חומרים לישיבות  -עבודת מטה .3

 משמעותיות

 -אלי דאובה
מנכ"ל 

 המועצה

רפרנט תכנון 
 אסטרטגי

צירים  4הבנויה על  אסטרטגית סיוע בתכלול ובהטמעת תוכנית
  קליטה, תעסוקה, תיירות, קהילה. -

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 elid@shafir.org.il 050-8854122 מנכ"ל המועצה -אלי דאובה
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 עיריית אופקים
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 פיתוח:בתנופת  30,000-כ דרום 3
רכבת הנגב,  –הנגישות לעיר השתפרה באופן משמעותי 

 כבישים חדשים ועוד
 900השקעה בתשתיות )תקציב של  כולל:-הסכם גג נחתם

 יחידות דיור( 4,500שכונות חדשות ) 3הקמת ₪(, מיליון 
 הקמת אזור תעשייה
 10,000בתהליך תכנון של הקמת  –"אופקים החדשה" 

 של עשירון העליון בנגב יחידות דיור, מוכוון לקהל

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

אופקים כמרכז איכות חיים ושער 
לנגב המהווה מוקד משיכה 

לאוכלוסייה צעירה וחזקה ע"י 
הצעת דיור בר השגה מגוון וחוויית 

 מגורים איכותית.

האבטלה  -פיתוח מקומות תעסוקה ומתחמים עסקיים
 מהממוצע הארצי.  2באופקים גבוהה פי 

 שינוי מרקם האוכלוסייה וחיזוקה
 הגדלת תקציבים באמצעות הכנסות עצמיות

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -איציק דנינו
 ראש הרשות

עוזר ראש 
רשות 

לאסטרטגיה 
 ופרויקטים

 ,העיר וביצוען ראש החלטות אחר ובקרה מעקב ריכוז 

 רלוונטיים עירוניים פרויקטים ריכוז 

 קבלת  בתהליכי לסיוע מהימן נתונים מסד בניית
 החלטות

 האסטרטגית התכנית בהובלת השתתפות 

 העירוניות העבודה תכניות בבניית סיוע 

 עירונית  שירות אמנת וביצוע הטמעה, לבנייה סיוע
  .העירייה יחידות כלל את הכוללת

 שוטפת בקרה תוך השנתי העבודה גאנט ריכוז 

 -איציק דנינו
 ראש הרשות

רפרנט/ית 
חדשנות, גיוס 

משאבים 
ושיתופי 

 פעולה

 קידום האוריינות הדיגיטלית ברשות 

  עיר חכמה/ דיגיטליתהובלת תחום 

  מיתוג עירוניקידום תהליכי 
 גיוס משאביםסיוע ב 

 תהליכי באמצעות  חדשנות של ארגונית תרבות קידום
 דיגיטציה

 פיתוח כלכלי בנושאי קיים מידע וניתוח איסוף, עיבוד 
 עירוני

 המעוניינים  חיצוניים לגורמים מידע והנגשת ייעוץ מתן
 הרשות במרחב לפעול/להשקיע

 –יורם נחמן 
 מנכ"ל

רפרנט/ית 
לתכנון 

 - אסטרטגי
 תחתעבודה 

  בארגוןשיפור, ייעול ומדידת תהליכים. 

 בעיר פרויקטים אחר קידום ובקרה בביצוע, מעקב סיוע 
 ותוכניות הפיתוח
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מנהלת 
  הסכמי הגג

 

 הגג הקשורים להסכם נושאים וסנכרון ריכוז 
 במנהלת.  למנהלים השונים המנותבים

 לרבות אתגריה המרכזיים , ומאפייניה הרשות של מיפוי 

 בשיתוף  האסטרטגי התכנון של העיסוק תחומי קביעת
  .והציבור העיר הנהלת

 וידע  מידע יחידת ביצירת וסיוע התכנון הליך הובלת
  רשותי

 -יורם נחמן
 מנכ"ל

עוזר/ת מנכ"ל 
לפיתוח 

ארגוני, ניהול 
 ומטה

 .ריכוז ומעקב אחרי ביצוע החלטות ופרויקטים ברשות 

  סיוע בבניית תכנית עבודה מקושרת תקציב 

 בניית מערך מדידה ובקרה אשר יסייע לקבלת החלטות 

  חדשנות ארגונית וניהולית: החדרת כלי ניהול קידום
מודרניים, סיוע בבניית תהליכי עבודה יעילים 

 ומועילים.
 אחידות ניהול שגרות הקניית 

 ברשות המידע ארגון הובלת 
 המידע ותכלול איסוף 

 נהלים והטמעתו תיק כתיבת על אחריות 

 -אבי ביתן
ראש מינהל 

 חינוך

רפרנט תכנון 
אסטרטגי 

ומיצוי 
 משאבים

  ,מיפוי מערך שירותי החינוך הקיים אל מול הנדרש
 בכתיבת תוכנית אב לחינוך, בהתאמה.  סיוע

  איסוף שיטתי של נתונים ובניית מסד נתונים עדכני 

  ניהול הממשק מול משרדי ממשלה ובעיקר מול משרד
 החינוך

 מיצוי תקציבי חינוך 

 -יאיר דהן
 גזבר 

עוזר גזבר 
למינהל 
ולמיצוי 
 משאבים

 כללי:

  תכלול וסנכרון פרויקטים בין הגזברות, החכ"ל ואגף
 ההנדסה

 סיוע בהכנת התקציב 

 הסכם הגג:

  ליווי תהליכים תקציביים בהסכם הגג ובכלל זה סיוע
 בהטמעת תהליכים ארגוניים כנדרש 

 מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה 

 ניהול ממשק מול גורמי חוץ 

עו"ד רינת 
 יועמ"ש -מסד

אחראי/ת 
תחום 

מכרזים, 
חוזים 

 והקצאות

 סיוע משפטי בתחום המכרזים והחוזים לרבות:

 בדיקת מסמכים 

 מעקב ובקרה אחר נהלים 

 כתיבה, ליווי, טיפול ומעקב -מכרזים 

 
 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 naorr@ofaqim.muni.il 053-3323173 נאור רוהקר
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 אלעדעיריית 
 

 דירוג
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

בתהליכי פיתוח ארגוני: התכנית הרב תחומית של   50,000 מרכז 2
 משרד הפנים, פיילוט של מערכת תמ"ר

 תכנית תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות :
יח"ד והקמת אזור תעשייה, הקמת  750ותמ"ל של 

מע"ר, ועדת גבולות וחלוקת הכנסות עם מועצה 
 דרום השרוןאזורית 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

עיר חרדית צעירה  -אלעד
השואפת לקיים חיי קהילה 

תוססים, שומרי איכות חיים 
וסביבה. כל זאת תוך שמירה 
על עקרונות התורה וההלכה 

כמובילי אורח חיים בעיר לצד 
מיזוג זרמים שונים ביהדות 

החרדית , הדתית וכלל ישראל 
 ושמירה על כבוד האחר.

 קידום מצויינות עובדים ושירות לתושב 

 טיפוח חזון העיר ואיכות החיים 

 תנופת בניה והתחדשות תשתיות ומבני ציבור 

 העצמה תרבותית וקהילתית 

 פיתוח כלכלי ועסקי 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

עו"ד ניסים 
 יועמ"ש -לוי

עוזר ליועמ"ש 
לתחום 
 האכיפה

ריכוז תחום האכיפה: פיקוח עירוני, תכנון ובנייה, רישוי עסקים 
 ובכלל זה, ליווי שוטף למחלקה, ליווי בליטיגציה וכיו"ב

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 miriw@elad.muni.il 03-9078166 מנהלת מ"א -מירי וגנר בריל

 nisiml@elad.muni.il 050-4008415, 03-9078703 יועמ"ש –ניסים לוי 
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 החברה הכלכלית אופקים
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 בתנופת פיתוח: 30,000-כ דרום 3
רכבת הנגב,  –הנגישות לעיר השתפרה באופן משמעותי 

 כבישים חדשים ועוד
 900השקעה בתשתיות )תקציב של  כולל:-הסכם גג נחתם

 יחידות דיור( 4,500שכונות חדשות ) 3הקמת ₪(, מיליון 
 הקמת אזור תעשייה
 10,000בתהליך תכנון של הקמת  –"אופקים החדשה" 

 יחידות דיור, מוכוון לקהל של עשירון העליון בנגב

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

אופקים כמרכז איכות חיים ושער 
משיכה לנגב המהווה מוקד 

לאוכלוסייה צעירה וחזקה ע"י 
הצעת דיור בר השגה מגוון וחוויית 

 מגורים איכותית.

 האבטלה  -פיתוח מקומות תעסוקה ומתחמים עסקיים
 מהממוצע הארצי.  2באופקים גבוהה פי 

 שינוי מרקם האוכלוסייה וחיזוקה 

 הגדלת תקציבים באמצעות הכנסות עצמיות 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -בת אל רון
 מנכלי"ת

מנהל/ת 
 פרויקטים

דרישת סף: 
 כלכלן

 הובלת ביצוע פרוייקטי פיתוח 

 מעקב ובקרה אחר ביצוע 

  ניהול ממשק מול הרשות ומולג גורמים רלוונטיים 

 

 
 פרטי קשר

 דוא"ל טלפון שם

 batel@hcl.co.il 08-9928129 בת אל רון
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 יהודה אור עיריית
-סוציו דירוג

 אקונומי
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

5 

 
, ובכלל זה הוטמע תהליך השירות טיוב כיתהליב  37,000 ת"א

 תוכניות עבודה
  דיור יחידות 5,000נחתם הסכם גג להקמת 

 חדשות.
  עירונית התחדשותבתהליכי 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

רמת פנקס, היא עיר מחוברת  -אור יהודה
ומחברת, עיר מרכזית המאגדת את בקעת אונו 
בכל קצוותיה, ומעניקה שירותים אזוריים לכל 

 הרשויות הסובבות אותה.

עיר העסוקה באופן מתמיד בקידום, שיפור 
וצמיחה של כל תחומי החיים, על מנת להעניק 

לתושביה ולתושבי בקעת אונו כולה, איכות 
 חיים מקסימלית.

  השירות לתושבוהנגשת שיפור 

 שיתוף ציבור 

 רפורמה במערכת החינוך 

 שיפור חזות פני העיר 
 העצמת עובדים 

 עיר חכמה 

 

הגדרת  שם הממונה ותפקידו/ה
 התפקיד 

 פירוט המשימות

רפרנט ניהול  עופר תודר, מנכ"ל
 פרויקטים

 בליבת העשייה  ריכוז פרויקטים מובילים
 .ברשות

  על הליכי שיתוף ציבור, שקיפות אחריות
 דיגיטציה.תהליכי מידע ו

 .סיוע בקידום פרויקט עיר חכמה 
 

 פרטי קשר

 דוא"ל טלפון שם

 judit@or-ye.org.il 035388193 יהודית שקורי
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 עיריית אור עקיבא
-דירוג סוציו

 אקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

אוכלוסיית העיר  -בתהליך צמיחה דמוגרפית משמעותי 20,000 חיפה 5
המחייב  גידול, 2027עתידה להכפיל את גודלה עד לשנת 

 שינוי אסטרטגי בתפיסת ניהול העיר, 
 שינוי ברמת השירות, איכותו וזמינותו. 

להשגת היעדים יש צורך בשינוי חשיבה וגישה, בין היתר 
ומשפיע על במבנה הארגוני שונה, תהליך זה חוצה אגפים 

 כל תחומי הפעילות של הרשות.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 אור עקיבא ישוב איכותי ומשגשג,
מרכזי בילוי, תרבות, חברה  המקיים

ותעסוקה מקדם פעילויות למען 
 איכות חיים גבוהה לתושבי העיר.

  פיתוח מנועי צמיחה כלכליים לרבות עצמיים
 ומינופם.

  תשתיות ארגוניות, עירוניות בניית והתאמת
וחברתיות, לגידול במספר התושבים הצפוי, תוך 

 שיפור השירות ואיכותו.
 באזור מיצוב ומיתוג העיר . 

 איכות חיי התושבים. שיפור 
 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

  -יעקב כהן
 גזבר הרשות

עוזר גזבר לפיתוח 
ומיצוי תקציבים 

 )נדרשת השכלה
 כלכלית(

 ניתוח תהליכי עבודה 

  השונות יחידותהניהול הממשק מול מנהלי 
 מעקב ובקרה אחר מיצוי משאבים 

אריאל 
 -ארונוביץ'

 יועץ משפטי 

עוזר היועץ המשפטי 
לתכנון ובניה 

)נדרשת השכלה 
 משפטית(

  ניהול הממשקים מול אגף הנדסה בתחומי
 התכנון והבניה

  התכנוןיעוץ משפטי וייצוג הרשות בוועדות 

 טיפול משפטי בנכסי הרשות 

  ליווי, ייעוץ והכוונה משפטית בתחומי
 התכנון והבניה

 -יעקב אדרי
 ראש הרשות

רפרנט לאסטרטגיה 
 וקשרי חוץ

  הובלת כתיבת חזון העיר לרבות יעדים
 ומדדים

  תכנית אסטרטגית למיתוג העירהובלת 

  ומיצוי תקציביםפיתוח משאבים 

 סיוע בהקמת מערך דוברות 
 -ניסים כהן
מנהל אגף 

 משאבי אנוש

עוזר מנהל משאבי 
אנוש לפיתוח 

 אירגוני

 האירגוני  סיוע בהובלת תהליך שינוי המבנה
 הרשותי

  כתיבת ניתוח עיסוקים של עובדי הרשות
 תיק נהלים

 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 nc@oraqiva.muni.il 054-772848404-6108832 , ניסים כהן

mailto:nc@oraqiva.muni.il
mailto:nc@oraqiva.muni.il
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 עיריית אילת
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 64,000 דרום 5

אתגרים  העיר הדרומית המתפתחת מתמודדת עם
 משמעותיים בתחום גיוס עובדים איכותיים.

מיליון  3-מארחת כ -התיירותהעיר מושתתת על תעשיית 
 מיליון לינות(. 7איש בשנה )

 מהלכי פיתוח ארגוני:

  2020תוכנית עבודה רב שנתית 'אילת ' 

 תוכניות עבודה מקושרות תקציב 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

אילת, השער הדרומי של מדינת 
ישראל, תהיה עיר תיירות 

וספורט בינלאומית, תוססת, 
בעלת מוקדי תעסוקה ומחקר. 
עיר איתנה, 'חכמה', מקיימת, 

אטרקטיבית, אבן שואבת 
לאוכלוסיה איכותית קשובה 

 לתושביה ולאורחיה. 

 שיפור השירות לתושב 

 חיזוק חסנה הכלכלי של העיר 

  'הרחבת תחומי הלימוד –קידום 'עיר אקדמית 

 התחדשות עירונית 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -פיליפ אזרד
 מנכ"ל הרשות

 רפרנט
תכנון 

 אסטרטגי

 ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח,  .1
יישום התוכנית האסטרטגית )במסגרת ועדת השרים  .2

 לעיר אילת(.
עבודה שנתית בהתאם  שותפות בכתיבת תוכנית .3

 לחזון העירוני

 -פיליפ אזרד
 מנכ"ל הרשות

רפרנט 
תוכניות אב 

 ופרויקטים
 

מיפוי של צרכים עירוניים מרכזיים, לצורך גיבוש  .1
  שנתיות-תכניות העבודה השנתיות והרב

 בנייה ויישום תוכניות עבודה, מעקב ובקרה, .2
 בניית והובלת תוכניות אב ופרויקטים, .3
מערכתית אודות התקדמות על -גיבוש תמונת .4

 הפרויקטים האסטרטגיים

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

  -בלטיסקי ליאורה
 א"ראש מינהל מ

052-6336685 liora-b@eilat.muni.il 
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 עיריית באקה אל גרבייה 
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

 חיפה

 
 
 
 
 
 

30,000 
 תושבים

 922רשות ערבית מצטיינת, נכללת בהחלטת הממשלה 
  לפיתוח כלכלי של רשויות המיעוטים.

מינוף בתהליך הכנת תכנית מתאר כוללנית ליישוב. 
העיר ממוקמת באזור אסטרטגי בין מיקומה של הרשות: 

המשולש הדרומי לצפוני ומשני צדדיו של עורק התנועה 
. 6" ובסמיכות לכביש 574המקשר בין שניהם "כביש 

עסקי נרחב –מיקום זה מאפשר פוטנציאל כלכלי 
ופרויקטים כלכליים רבים מתוכננים בימים אלו. כמו כן, 

זור. העיר מהווה מוקד מסחר ושירותים ליישובים בא
הרשות מקדמת הקמת ועדת תכנון מקומית וחברה 

 כלכלית.
 קידום תכנון אזור תעשייה חדש.

 קידום הקמת אשכול אזורי.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר בכל 
תחומי הפעילות, באמצעות קידום 

 פרויקטים מניבי הכנסה.
ואיכות שיפור מתמיד של מגוון 

השירותים הניתנים על ידי העירייה 
לתושבי העיר. שיפור השירות 

והמקצועיות הפנים ארגונית של יחידות 
 ועובדי העירייה.

פיתוח הון אנושי מקצועי, איכותי, בעל 
 הנעה פנימית, אופי יזמי וגאווה עירונית.

 העירייה.  הפוטנציאל הכלכלי הגלום בנכסימימוש 
מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים,  סיוע ביצירת

 תושבי העיר.לרווחת ת שיסייעו לביצוע פעולו
 בעיר ואיתורתחומי הפעילות השונים מיפוי וניתוח 

מידת  ובחינתפרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי 
 והוצאתם לפועל. יישומם

ועם גורמים  שכנות קשרים עסקיים עם רשויות פיתוח
בעיר. פיתוח טים עסקיים המעוניינים לפתח פרויק

 שיתופי פעולה חדשים, פנים וחוץ ארגוניים.
 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -פרך אבו מוחמד
 מנכ"ל הרשות

סיוע בריכוז, תכלול וניהול פרויקטים משלב   מנהל פרויקטים
 הייזום ועד ליישום

 מעקב ובקרה אחר יישום פרויקטים 

  כלכלית ועמותה עירונית סיוע ליווי הקמת חברה
 לספורט, תרבות ופנאי

 הובלת תהליכי דיגיטציה ברשות 

 -מג'די אבו מוך
 גזבר העיריה

עוזר גזבר למיצוי 
 משאבים

 קידום סקרי נכסים 

 פיתוח מנגנוני הגדלת הכנסות עצמיות 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 הדיל עואד
054-3323278 
046286589 

hadeel@baqa.co.il 
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 באר שבעעיריית 
-סוציו דירוג

מספר  מחוז אקונומי
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות תושבים

יחידות  20,000במסגרת הסכם גג עם מדינת ישראל יוקמו  217,000 דרום 5
לצורך ביצועו של דיור ומוסדות ציבור, במהלך חמש שנים. 

שתפקידה  תנהלימת באר שבע עיריי הקימההסכם זה 
ולבקר את כלל הפעילויות הנדרשות בהסכם  ליזום, לתכלל

הגג, כדי להביא להקמה, לאכלוס ולאינטגרציה עירונית 
.מוצלחים  

, 2010-2019תכנית אסטרטגית לשנים הרשות פועלת ע"פ 
ניתוח תקציבי חזון, מטרות, תוכניות עבודה ו הכוללת

. הרשות נמצאת בתהליך עדכון התוכנית לעשור
.דמוגרפי הצפויהאסטרטגית בהתאם לגידול ה  

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 – באר שבע
מטרופולין העתיד 

 האיכותי
 

 :לעיר המרכזיים היעדים נקבעו החזון מתוך

 שבע באר של המטרופוליני מעמדה פיתוח  .1

 .שבע באר העיר של כלכלי -החברתי מצבה חיזוק  .2

 יעד נגזר אלו יעדים מתוך .2010-2019 לשנים טווח ארוכי יעדים המהווים
 לידי בא, ס"הלמ דירוג י"עפ7 לאשכול 5 מאשכול העיר מעבר– אופרטיבי

 .הדירוג את המגדירים והחברתיים בפרמטרים הכלכליים בשיפור ביטוי

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד ותפקיד

-גזבר הרשות רכז מעקב  
ובקרה לנושא 

 הסכמי הגג

  הסכמי הגגמעקב ובקרה כספית של יישום 

 ניהול ממשק מול ספקים 

 יתרון לבעלי תואר כלכלי

מנכ"לית 
אבישג  -הרשות

 אבטובי 

עוזר/ת מנכ"ל 
לניהול ותכלול 

 פרויקטים

  קידום ותכלול פרויקטי ליבה, ובעיקרם הסכמי
 הגג

 מעקב ובקרה אחר פרויקטים 

 
 כישורים נדרשים: 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 reumag@br.org.il 053-7955822 ראומה גליקסו כהן
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 שאן בית עיריית
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 20,000 צפון 4

 .בתוכנית הבראה
 נכללים בתוכנית 'משאבי אנוש בפריפריה'

 בתהליך פיתוח ארגוני בסיוע מפעם עמק יזרעאל
 מנועי צמיחה:

 ₪מילארד  2-פרויקט בהיקף של למעלה מ -רכבת העמק
 תוכנית להרחבת העיר ולהקמת אז"ת נוסף

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 -טרם נכתב-

 גידול דמוגרפי משמעותי 

 הרחבת גבולות 

 עלייה ברמת החינוך 

 עלייה ברמת איכות החיים 

 
 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 משימותפירוט 

 -שוקי פורטל
 מנכ"ל

עוזר מנכ"ל 
לפיתוח 

ארגוני, ניהול 
 ומטה

 הובלת תהליך תוכניות עבודה .1
 מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה והחלטות .2
 סיוע בהטמעת תהליך הפיתוח הארגוני .3

 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 shukip@bet-shean.org.il 052-4070700 שוקי פורטל
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 עיריית בית"ר עלית
-סוציו דירוג

 תכניות לאומיות  מספר תושבים מחוז אקונומי

)בפועל  49,343 יו"ש 1
 (56,000מעל 

בצמיחה דמוגרפית  חרדית, רשות
 משמעותית

מתחם אזור תעשייה והקמת בתהליך 
 תעסוקה 

 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 
העירייה תעניק לתושביה שירות איכותי, 

פיתוח תשתיות ציבוריות מקצועי ואמין ותקדם 
לטובת התושב בסביבת מגורים בטוחה, 

 מטופחת ונקייה.
 

העירייה תוביל לפיתוח התעסוקתי של העיר 
המשאבים  תוך ניהול אחראי וניצול מיטבי של

 העירוניים.
 

 
 * שיפור איכות השירותים העירוניים

 
 * יצירת מוקדי תעסוקה

 
 * יצירת מנגנונים למינהל תקין

 
מענים בחינוך ובדיור בהתאמה לגידול פיתוח  *

במהלך עשור העיר הכפילה את  –הדמוגרפי 
 עצמה.

 

שם הממונה 
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד ותפקידו/ה

משה עמדי, מגזר 
 העירייה

 עוזר/ת גזבר
לפרוייקטים ומיצוי 

 תקציבים
 

 :כישורים נדרשים
בעל אוריינטציה 

 כלכלית

מיצוי עבודה מול מחלקות העירייה על  .1
 תקציבים

ליווי תהליך תוכניות עבודה מקושרות  .2
 תקציב והטמעתו ברשות

 ניהול פרויקטים נקודתיים בהתאם לצורך .3

 
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

אריאל פינקלשטיין, עוזר 
 ariel.f@betar-illit.muni.il 054-2083388 מנכ"ל
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 עיריית בני ברק
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 
 
 
2 
 
 
 

תל 
 194,000 אביב

העיר בני ברק עברה בשנים האחרונות שינויים משמעותיים 
ונמצאת בתנופת פיתוח. השינוי מורגש בפיתוח העירוני 
ובחיזוק המנגנון הרשותי. בשל כמות התושבים, המדד 

ואופייה הייחודי של העיר, מתמודד האגף  יאקונומ-הסוציו
לשירותים חברתיים עם אתגר גדול בפיתוח מענים 

ושירותים חדשניים לתושבי העיר אשר יביאו להתייעלות 
  האגף ולשיפור השירות לתושב.

 

 מטרות ויעדים מרכזייםו חזון הרשות המקומית

  וחסידות.מבצרת את מעמדה של העיר כמרכז עולמי לתורה וחסד, חינוך 

  יוזמת ומפתחת פעילויות לקידום החינוך, הרווחה והתרבות, בדגש על הענקת מעטפת
 תומכת לילדים ונוער.

  מציבה את התושב במרכז עשייתה ומשקיעה משאבים ומאמצים במתן שירות מהיר, יעיל
 ונגיש.

  משקיעה באופן מתמיד בשדרוג איכות חיי התושבים באמצעות פיתוח המרחב הציבורי
 ותשתיותיו וטיפוח סביבת מגורים נעימה ובטוחה.

  פועלת להרחבת שטחי המגורים ומקדמת הקמת מערכת תחבורה ציבורית המותאמת
 למבנה העיר ולצרכי התושבים.

  מפתחת את צפון העיר כעוגן לצמיחתה הכלכלית ומייצרת סביבה תומכת לקיומה של
 זירת עסקים נגישה, אטרקטיבית ודינמית.

 נות ניהולית ומספקת לעובדיה אתגר ומרחב להתפתחות אישית ומקצועיתקדמת מצוימ 
 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -ארלט מויאל
מנהלת האגף 

לשירותים 
 חברתיים

מנהל/ת תחום 
אסטרטגיה 
וחדשנות 

באגף 
לשירותים 
 חברתיים

  קידום האוריינות הדיגיטלית והפיתוח הטכנולוגי
 באגף לצורך שיפור השירות והמענים 

  פיתוח והטמעת כלים ניהוליים לבקרה ומדידה 

  הובלת תחום החדשנות באגף 

  מיצוי וגיוס משאבים 

  ניהול פרויקטים, פיתוח תוכן והובלת תהליכים
 אסטרטגים מול משרדי ממשלה וגורמי חוץ 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Dana_l@bbm.org.il 052-5341078 דנה לוביץ
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 עיריית דימונה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 23,000צפויים לחתום על הסכם גג בסדר גודל של   40,000 דרום 4
 יחידות דיור

 מקדמים תוכניות עבודה מקושרות תקציב 

  משרות חדשות 1000-נוספו לעיר כ -כלכליפיתוח 

 נבנה אגם מלאכותי, אמפי תאטרון -תרבות הפנאי 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

דימונה עיר לכל תושביה, מבטיחה 
ומקיימת שיפור מתמיד באיכות החיים 

הכוללת ובתחושת הביטחון האישי, 
תוך העמדת התושב במוקד ושיתופו 

דימונה עיר קהילתית, מכילה בעשייה. 
וסובלנית לכלל אוכלוסייתה ולאורחות 

 חייהן.

 לעודד פעילות של עסקים ויזמים. 

 הקמת מקומות ומתחמי בילוי ופנאי. 

  חיזוק אזורי התעשייה והמסחר לשם הגדלת
היצע התעסוקה, תוך שמירה על אופייה 

 הייחודי ומעודדת כלכלה מקומית ואזורית.

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -שוקי קליין
 מזכיר העיר

רפרנט תכנון 
אסטרטגי 

 ופרויקטים

  סיוע באפיון צרכי הרשות בכלל תחומי העיסוק
 הרלוונטיים. 

 .סיוע בהטמעת תכניות עבודה 

 אפיון ובניית אמנת שירות עירונית 
 .קידום תכנון ארוך טווח המבוסס על מידע ונתונים 

 -היקליאבי 
מנכ"ל הקרן 

לפיתוח 
 דימונה

סיוע למנהל החברה הכלכלית באפיון צרכי הרשות   עוזר מנהל חכ"ל
בכלל תחומי העיסוק הרלוונטיים לקרן לפיתוח 

 דימונה. 
  בירוקרטיים, מקצועיים,  חסמיםמגוון מיפוי

 המלצות לביצוע.מתן ו עירוניים
 ביצוע הסכם הגג )פיזיים,  בתהליךוייצוג השתתפות

 חברתיים וכו'( -תכנוניים כלכליים
 וייעול תהליכי העבודה וביצועי הקרן לפיתוח  שיפור

 דימונה. 
  סיוע בתכנון, ביצוע והפקת לקחים במגוון תכניות

אב עירוניות הנמצאות תחת אחריות הקרן לפיתוח 
בדגש על תחומי הקיימות, התעסוקה  -דימונה

 והתכנון האורבני.

 פזית אלגי
מ"מ  -גבאי

מנהל אגף 
 החינוך

רפרנט תכנון 
אסטרטגי 

ופרויקטים באגף 
 החינוך

  סיוע למנהל אגף החינוך בעיצוב מדיניות החינוך
  העירונית.

  השתתפות בהובלת התכנית האסטרטגית החינוכית
 בהתאם לדגשי ראש העיר. -ארוכת הטווח

 .ריכוז בניית תכנית העבודה החינוכית העירונית 

  ריכוז המעקב והבקרה אחר החלטות מנהל אגף
 בהתאם לדגשים העירוניים -החינוך

  ריכוז פרויקטים עירוניים הנמצאים תחת אחריות
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 אגף החינוך.

  ריכוז העבודה מול יחידות הסמך החינוכיות
 העירוניות.

  .ריכוז גאנט העבודה השנתי תוך בקרה שוטפת 

 -חיים ורצקי
מנהל אגף 

 שפ"ע

אב,  רפרנט תוכניות
 חדשנות ופרויקטים

 הטמעת אמנת שירות, מעקב ובקרה 

 .הובלת תהליכי תכניות עבודה באגף שפ"ע 

 .שיפור תהליכי עבודה 

 .הטמעת טכנולוגיות חדשניות 

 .ריכוז והובלת תוכנית אב לתחבורה 

 סיוע בכתיבת תוכנית אב לפיתוח בר קיימא 

 -דביר שץ
מנהל תכנון 

 אסטרטגי

רפרנט פרויקטים, 
משאבים פיתוח 

 ודיגיטציה

 ובכלל זה חיזוק  קידום תהליכי דיגיטציה ברשות
 האוריינות הדיגיטלית.

  קידום פרויקט עיר חכמה בתחומי תעסוקה
 ותחבורה/

 .קידום תהליכי שיתוף ציבור 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 dvir@dimona.muni.il 0526115122 דביר שץ
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 עיריית טייבה
דירוג  

סוציואקונומ
 י

מספר  מחוז
תושבי

 ם

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

בהחלטת ו, 922בית מצטיינת, נכללת בהחלטת ממשלה רשות ער 43,000 מרכז 3
 10נכללת בין  מלש"ח. 151על סך  הממשלה להעצמת העיר

 רשויות לשיפור תשתיות ומוסדות של משרד השיכון.
 בתהליך הקמת מנהלת לאזור התעשייה.

ייעול תהליכי עבודה. הכנת מבנה ארגוני חדש ו את בתהליךנמצ
 בין היתר עודכנו חוקי עזר, אושרה תוכנית בותמ"ל ועוד

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

עיר איכותית ובריאה, 
מובילה במשולש תוך 
חיזוק ערכי הקהילה, 

החברה, התרבות, 
החינוך ואיכות 

תוך הקניית  הסביבה
חוסן כלכלי, עידוד 

תעשיה והקמת 
תשתיות ומבני ציבור 

 לרווחת תושביה.

 שיפור השירותים הניתנים לתושבים 

 .שיתוף הציבור בעיצוב מדיניות העיריה 

 הקמת מבני ציבור לחינוך 

 הקמת תשתיות 

 העצמת העובדים מבחינה מקצועית ותדמיתית 

  יחידות דיור 900אישור תכניות לבניית 

 פיתוח ואכלוס אזור התעשיה 
 תכניות לחינוך בלתי פורמאלי 

 היערכות לרפורמה בתכנון ובניה 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

 -סאמי תלאווי
 מנכ"ל הרשות

מנהל תחום פיתוח 
כלכלי, גיוס 

משאבים 
 ושותפויות

 הגשת קולות קוראיםסיוע במיפוי ו 

 פיתוח מאגר נתונים רשותי 

  שיפור וייעול ממשקי השירות לתושב, הובלת
 תהליכי שיתוף ציבור

 קידום השקיפות והנגשת המידע 

 -סאמי תלאווי
 מנכ"ל הרשות

מנהל תחום פיתוח 
ארגוני ועבודת 

 מטה

 יקטיםפרואחר מעקב ובקרה וניהול , וזסיוע בריכ 

 ייעול תהליכי עבודהסיוע ב 

 כתיבת תיק נהלים רשותי 

  התקשורת  בכלים לשיפורהובלת מהלכים ושימוש
 הפנים ארגונית

ראאיד 
 -מסארווה

 גזבר העירייה

עוזר גזבר לפיתוח 
 ולתברי"ם

 
 נדרש ידע כלכלי

 ניהול הממשק מול משרדי ממשלה 

 ניהול הממשק מול ספקים 

 קטיםבחינת כדאיות כלכלית של פרוי 

 קידום היבטים תקציביים בתכניות העבודה 

 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 samitelawi@gmail.com 054-3355181 תלאוויסאמי 
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 עיריית טבריה
דירוג 

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

  47,000  צפון 4

פועלת לפי תוכנית  - רייה בתהליך צמצום גרעוןיהע
 מנועי צמיחה:חומש. 
  .חדרי מלון 6000מיליון לינות בשנה,  2.4: תיירות

  מצויות בתהליך פיתוח.שכונות  3תנופת בנייה: 
 –לפיתוח תיירות ותשתיות 2012החלטת ממשלה בשנת 

 חלקה מומש.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

טבריה עיר מתפתחת ומשגשגת 
המציעה איכות חיים גבוהה, 

עיר המהווה מוקד משיכה 
לצעירים, סטודנטים ומשפחות 

 צעירות

  איכות החייםשיפור 

 קידום מצוינות בחינוך  

 חידוש מרכז העיר 

 פיתוח סביבתי 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -יוסי בן דוד
 ראש הרשות

עוזר ראש 
העיר 

לחדשנות 
 ואסטרטגיה

  ניהול ותכנון ממשקי העבודה הפנים הארגוניים, איסוף
 מידע שיטתי כבסיס לתהליכי קבלת החלטות

 ,תרגום האסטרטגיה לתוכניות עבודה והובלתם 

  אחריות על ייעול תהליכי עבודה 
 פיתוח והובלת פרויקטים ויישומם, אחריות על ה-GIS 

 העירוני

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 elizabet@tiberias.muni.il 053-4220480 אליזבט אלכסנדרובסקי
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 עיריית ירושלים
 דירוג

 סוציואקונומי
 מספר מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

הרשות מקדמת מספר תוכניות אסטרטגיות כגון: תכנית  849,800 ירושלים 3
, תכנית אב לתחבורה, תכנית רוחבית 2020חומש היובל 

 1775מבוססת יעדים עירוניים אסטרטגיים, תכנית 
 חברתי ועוד.-להגברת הביטחון האישי ופיתוח כלכלי

 

 מטרות ויעדים מרכזיים הרשות המקומיתחזון 

קידום איכות חיים לרווחת 
כל תושביה, להגדיל את 

האטרקטיביות שלה 
 -לצעירים, משקיעים ותיירים

כתשתית חיונית למימוש 
ייחודיותה ומעמדה 

 הבינלאומי, הלאומי והמקומי

  -מטרות מרכזיות לחומש הקרוב 

  בשביעות כפי שהם מתבטאים שיפור באיכות השירותים
רצון תושבים והיקף ההשקעה העירונית ביחס לערים 

 אחרות

  מבוסס יתרונות יחסיים, שיתבטא פיתוח כלכלי מואץ
בהיקף המועסקים בעיר, היקף משרות האיכות בעיר, 

 צמיחת הסקטור העסקי, וכיוב'

 בדגש על תשתיות )כבישים, גני צמצום פערים מגזריים ,
 משחקים וכיוב'( וכיתות לימוד

 שתתבטא בצמיחה  יחת מערכת החינוך העירוניתצמ(
ומצויינות מבוססת היתרונות היחסיים של  גיאוגרפית(

 ירושלים )קהילה, תרבות, מדע(

  של ישראלוהרוח  כבירת התרבותביסוס ירושלים. 

  שיתופי פעולה וניהול מטריציוני סביב היעדים קידום
לעסקים, : הרחבת המגזר העסקי, עיר ידידותית העירוניים

 חינוך וקהילתיות, מעמד יצירתי, צמצום פערים ותיירות.

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

אמנון מרחב, 
מנכ"ל 
עיריית 

 ירושלים

עוזר מנכ"ל 
לליווי, מעקב 

ובקרה אחר 
פרויקטים 

ותוכניות 
 עבודה

  ניתוח נושאים, מגמות והיבטים שונים והכנת חוות דעת
מקצועיות עפ"י הנושאים המטופלים בלשכת המנכ"ל 

 ובהתאם להנחיותיו; 

  ניהול, ליווי וקידום פרויקטים ונושאים עירוניים
המובלים ע"י מנכ"ל העירייה, כולל ניהול מעקב ובקרה 
אחר יישום ההחלטות שהתקבלו; לרבות תוכניות 

 יווי יעדים עירוניים והערכה ומדידה.עבודה, ל

  ריכוז ותיאום עבודת המטה לקידום הנושאים
המטופלים בלשכת המנכ"ל, לרבות הטיפול בפניות 

  גורמים פנים וחוץ עירוניים, בהתאם להנחיות המנכ"ל;
 יאום בין אגפי העירייה לצורך קידום ביצוע משימות ת

 עירוניות ופרויקטים שונים.

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

מנהלת בכירה, לשכת  –חנה ולנסי 
 מנכ"ל

 02-6297959 
0536666692  VLHANA@jerusalem.muni.il 
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 החברה הכלכלית כפר קאסם
 דירוג

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 רשות ערבית מצטיינת  21,800 מרכז 3

 רשות אסטרטגית של משרד השיכון 

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 עיר. בישראל הפורחת הערבית העיר
 תשתית בעלת, ומתוכננת מטופחת נקייה

 .היטב מתוחזקת מודרנית
 תעסוקה, מסחר מוקדי עם איתנה עיר

 פרנסה המספקים מגוונים ותעשיה
 תרבות מתקני ובה לתושביה מכובדת
 .מגוונים וספורט

 מקצועית חינוך מערכת פועלת בה עיר
 לחינוך זוכה תלמיד כל שבאמצעותה

 .לצרכיו המותאם מצוין
 לתושביה המספקת וסובלנית נעימה עיר

 .אישי בטחון תחושת ולאורחיה
 יעילים עובדים ובה עירייה פועלת בה עיר

 שירות למתן המחויבת, ומקצועיים
  לתושביה איכותי

 

 מיטבי ניצול שיאפשרו מטרות הגדירו החברה מייסדי
 של תמיכתה את ושיאפשרו הרשות משאבי של

 :ייעודה במימוש המקומית הרשות

 המסחר, המלאכה, התעשייה את לפתח 
 .הרשות בתחום והמגורים

 עירוניים נכסים ולנהל, לבנות לפתח, ליזום 
 לרבות, העירייה תושבי לרווחת ופרויקטים
, בנייה, נופש, התיירות בתחום פרויקטים

 .ורווחה תרבות חינוך, ספורט ,אומנות, בידור
 העירייה לתושבי תעסוקה מקורות לפתח. 

 תרבות מרכזי להקים. 

 וכמודל עצמאית כעיר קאסם כפר את למצב 
 . לה הדומות ערים בפני לחיקוי

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -נג'אח עמר
מנכ"ל החברה 

 הכלכלית

עוזר מנכ"ל 
לאסטרטגיה 

וניהול 
 פרויקטים

  קידום מהלכים לפיתוח כלכלי של אזורי התעשייה לב
 הארץ ונוף הארץ:

  סיוע בגיבוש אסטרטגיה, גיבוש תכניות עבודה והוצאתם
 לפועל

 'ליווי 'מסלול טיפול ביזם 

 ניהול פרויקטים בהתאם לצרכי הרשות 

 'ניהול ממשק מול קרן פורטלנד ואינג'אז 
 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 majeha@kfar-qasem.muni.il 054-7773807 מנכ"ל החכ"ל –עמר  נג'אח
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 עיריית כרמיאל
 

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז אקונומי-דירוג סוציו

6 
 

 צפון
52,000 

 פועלים לכניסה להסכמי הגג

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

על הפיכת כרמיאל לבירת הגליל ובה דגש 
 מוסדות להשכלה גבוהה, הקמת שכונות

חדשות והמשך פיתוח אזורי  מגורים
ה, המלאכה, יבתחום התעשי התעסוקה

המלונאות, המסחר והשרותים שיתרמו 
 אלפי מקומות עבודה. לתוספת

 
ביחד עם גידול העיר ינתן חינוך איכותי וגידול 

מערכת החינוך בניכר בתקציבים העירוניים 
 פורמלי.הפורמלי והבלתי 

 
עיריית כרמיאל תמשיך לפעול לשמירה על 

 איכות החיים והסביבה של כלל תושביה.
 

 המרחק לקיצור התחבורה תשתיות פיתוח 
  לפריפריה המרכז בין

 6 כביש וסלילת הרכבת מסילת הנחת 
 .ולגליל לכרמיאל

 כ בכרמיאל יתגוררו 2020 לשנת עד – 
 – כ עוד בה ויבנו תושבים אלף 65,000

 המיועדים, דיור יחידות 3,000
 המקום בני של צעירה לאוכלוסייה

 .חדשים ותושבים
 

 

 פירוט משימות הגדרת התפקיד שם הממונה ותפקידו/ה

מנכ"ל  -דוד מלכה
 הרשות

עוזר מנכ"ל לפיתוח 
אירגוני, ניהול ומטה 
 ואוריינות דיגיטלית

 החלטות אחרי ובקרה מעקב 
  עבודה ותכניות ל"מנכ

 ארגוניות שגרות וניהול פיתוח 

 תהליכי ביצוע אחר ומעקב בחינה 
 איכות

  הערכה ומדידה 

 נבחרים פרויקטים הובלת  

 קידום פרוייקטים בתחום 
 הדיגיטציה

 
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 מנכ"ל העירייה: דוד מלכה
04-9085531 
054-6626807 

David_m@ladpc.gov.il 
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 עיריית מגדל העמק
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

יחידות  2000גבולות העיר הורחבו, נחתם הסכם גג לבניית  28,000 צפון 4
העיר צפויה להכפיל את  דיור חדשות בכל שנה לאורך עשור.

. עצמה  
עולים מחבר העמים  30%חרדים,  20%אוכלוסייה מגוונת: 

. ויוצאי אתיופיה  

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

מערכת החינוך במגדל העמק תצמיח בוגר 
איכותי שיתגייס לשירות צבאי משמעותי, 

יתקבל ללימודים בפקולטה יוקרתית 
טק בעיר -באקדמיה, ישתלב בתעשיית ההי

 וישתקע בה

 שיפור מתמשך ברמת השירות לתושב 

 תוך עשור 50,000-הגדלת מס התושבים ל 

 שיפור תשתיות עירוניות 

 קליטת עליה 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -שלום זוזט
 מנכ"ל הרשות

עוזר מנכ"ל 
תכניות אב 
ופרויקטים 

לפיתוח 
 ותשתיות

 פיתוח וקידום שירותים ופרויקטים –ניהול פרויקטים  .1
 יות מאר ותאום מול שאר אגפי הרשוליווי תכנ .2
 וסיוע בקידום פרויקטים. הכנת מסמכי עבודה .3
והסרת  כשלים איתורבקרה על ביצוע פרויקטים .4

 בדגש על לו"ז, תקציב, ואיכות הפרויקט. חסמים
 עדכון סטטוס שוטף של הפרויקטים .5

 
 פרטי קשר

וא"לד נייד שם  

מנכ"ל הרשות -טושלום זוז  
054-7911227 

04-6507730 
shalomzu@migdal-haemek.muni.il 
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 עילית נצרתעיריית 
 דירוג

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 אתגר משילות 51,000 צפון 5
 אושרה תוכנית משאבי אנוש בפריפריה

תושבים  20%יוצאי ברה"מ לשעבר ,  50% –הרכב דמוגרפי 
 ותיקים 25%ערבים, 

 

מטרות ויעדים  חזון הרשות המקומית
 מרכזיים

בירת הגליל, עיר המקדמת איכות חיים ובטחון אישי  –נצרת עילית 
לתושביה תוך שימת דגש על המרקם הרב תרבותי. נצרת עילית רואה 
בחינוך ערך מרכזי ומחוייבת לחינוך איכותי, שוויוני, מתקדם 

והגשה עצמית השם את הפרט במרכז מתוך  טכנולוגית, מטפח מצויינות
כוונה לחנך ילדים ובני נוער איכותיים, מובילים ומעורבים המממשים 

 את יכולותיהם במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כאחד.
נצרת עילית מפתחת ומרחיבה פעילות כלכלית באזורי התעשיה ובעיר 

ייקטים כולה תוך התייחסות מיוחדת לתעשיות חכמות ולפרו
 תיירותיים המנצלים את מיקומה הגאוגרפי ואוצרות הטבע שסביבה.

העיר מחזקת פעילות קהילתית והתנדבותית של תושביה, ארגונים 
מסחרית בה לטובת העיר.  -וקבוצות משימה ושל הקהילה הכלכלית

נצרת עילית מהווה מרכז ומוקד במתן שירותים ציבוריים, מסחר, 
 ר ומתבססת כעיר מובילה בגליל.חינוך ותרבות לכלל האזו

  תכנית
 התייעלות

  תכנית עבודה
מקושרת 

 תקציב
 הסכמי גג 

  הרחבת אזור
 התעשיה

  פיתוח תשתיות
 ובינוי

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -חוה בכר
 מנכלי"ת

עוזר מנכלי"ת 
לאסטרטגיה, 

 ניהול ומטה

 ליווי גיבוש ויישום תכנון אסטרטגי
 תוכניות עבודהליווי תהליך 

 לרשות כתיבת נהלים
 מעקב ובקרה אחר פרויקטים

 -אורנה פישר
ראש מינהל 
 חינוך ונוער

רפרנט 
אסטרטגיה 

ומיצוי 
 תקציבים

 פורמאלי-גיבוש האסטרטגיה עבור תחום החינוך הא 
 מינוף פעילות תנועות הנוער ומחלקת הפרט במינהל 

  חינוךאחריות על קולות קוראים בתחומי 

 סיוע למנהל המינהל בתכלול והובלת תהליכי ליבה 

 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 hava@nallit.org.il 04-6478825 ת העיריה"מנכלי -חוה בכר
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 עיריית נתיבות
 

-דירוג סוציו
 אקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 
3 

 
 
 
 
 

 הסכם גגחתימה על לקראת  35,000 דרום
אוכלוסיית העיר צפויה להכפיל את בעקבות כך, 

 עצמה בעשור הקרוב
הרחבה משמעותית לאחרונה אישרה ועדת גבולות 

 שטחה של הרשות
 אושרו יחידות דיור  13,000-ככיום, 

 אתגרים חברתיים משמעותייםהעיר מתמודדת עם 

 

 מרכזיים ויעדים מטרות הרשות חזון

הפיתוח המואצים נתיבות תמשיך בתהליכי 
ובביסוס מעמדה כעיר המחוז המובילה בנגב 
המערבי אשר עתידה להכפיל בשנים ספורות את 
מספר תושביה, תהווה אבן שואבת לאוכלוסיה 
איכותית וצעירה עם היצע נרחב לדיור עם 
איכות חיים ותשתיות פיזיות ושירותים 
מיטביים לתושביה ומבקריה, תהווה מוקד 

ובילת מערכת חינוך חדשנית תעסוקה אזורי וכמ
אשר תורמת לבניית  21-ומותאמת למאה ה

קהילה רב תרבותית, מלוכדת ומחוברת לזהותה 
ולעיר, הלוקחת אחריות והמשמרת כבוד הדדי 

 ומחזקת ערבות הדדית.
 

מיצוב ומיתוג העיר כעיר  .1
בתנופה וכמקום עם איכות 

 חיים.
התפתחות אורבנית מושכלת  .2

 ומתוכננת 
ק מערכת החינוך פיתוח וחיזו .3

והתרבות והקהילה. קידום 
 אפשרויות תעסוקה איכותיים. 

 הגדלת הכנסות. .4
 עידוד תיירות . .5

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

מנהל  – נתן רובין
האגף לתכנון 

 אסטרטגי

ריכוז תכנית אסטרטגית בתחום הכלכלה  .א הכלכלרפרנט 
 המוניציפלית.

וביצוע תהליכי תכנון, כתיבת סיוע בגיבוש  .ב
תכניות עבודה מקושרות תקציב ותהליכי 

 בקרה ומדידה.
ניהול, תיעדוף והסדרת טיפול מערכתי ריכוז,  .ג

 בקולות קוראים.
סיוע בבקרה ומעקב אחרי תכניות עבודה,  .ד

 משימות ופעולות מקושרות תקציב.
ריכוז תחום מדידה והערכת תכניות באגף  .ה

 אסטרטגיה.
הנהלה בתכנון וביצוע תהליכי ריכוז וסיוע ל .ו

 .במחלקות התייעלות כלכלית
 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 natan@netivot.muni.il 050-5220831 נתן רובין
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 עכו עיריית
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 47,150 צפון 4

באופן מעורר רשות מקומית שסיימה תהליך שיקום 
ממנפת את יתרונותיה הנובעים ממיקומה  הערכה.

 ומייחודה ההיסטורי. 
 . ד השיכוןרבפרויקט מיקוד מאמץ של מש

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 החזון הכלכלי

  עכו עיר עם כלכלה חזקה
 ועצמאית

  החזרת עכו למפת
 התיירות העולמית

 החזון החברתי

  טיוב והעצמה של
 המשאב האנושי

  שוויון הזדמנויות
 ומוביליות חברתית

 המשך פיתוח ובניית שכונות חדשות בעיר. .1
 גידול במספר התושבים. .2
 ניהול מקצועי ותקציב מאוזן. .3
ביסוס התכניות החברתיות והעצמת האוכלוסייה  .4

 המוחלשת.
 שמירה על ההישגים בתחום החינוך. .5
 שיפור מתמיד במתן שירות לתושב. .6
 תי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.מתן מענה איכו .7
 קיום בכבוד.-עכו מודל לחיים משותפים ודו .8
 פיתוח מתמיד של תחום התיירות והמסחר. .9

 עכו ציר מרכזי בכל אזור הגליל. .10

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

, שמעון לנקרי
 ראש העירייה

 ראש העיריהעוזר 
למעקב ובקרה 

 ופרוייקטים

  ;משאבים מגורמי ממשל ופילנתרופיה גיוס

 תכניות וקידום פרויקטיםןתכלול  ניהול

  ;עבודה תכניות אחרי ומעקב בקרה

 ריכוז תחום שיתוף ציבור

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

  Ravit@akko.muni.il  04-9956101 ל"סמנכ מזכירת, נגר רוית
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 עיריית עראבה
מצב 

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים

  24,205 צפון 2

נכללים בהחלטת הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר 
   המיעוטים.

התוכנית הלאומית  -תוכניות לאומיות מספר מפעילים
לילדים ונוער בסיכון, עיר ללא אלימות, איכות החינוך 

 עירוני. השיטור תכנית ה בגיל הרך, וכן

 

 ויעדים מרכזייםמטרות  חזון הרשות המקומית

עראבה חותרת להיות עיר 
מודרנית ומפותחת המשמשת 

כמוקד אזורי, מספקת את 
צרכי התושבים ברמה גבוהה  

תוך שמירה על המסורת 
 המקומית והייחוד התרבותי.

 פיתוח תשתיות 

 העצמת שירותי החינוך, הרווחה, התעשיה והתעסוקה 

 פיתוח הישוב כמוקד תיירות 

  מודרנייםהטמעת כלי ניהול 

 כתיבת נהלים 

 הגברת השקיפות 

 

שם הממונה 
 ותפקידו

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

  -עלי עאסלה

 ראש הרשות

עוזר ראש 
הרשות 

לחדשנות 
 ואסטרטגיה

 איתור והגשת "קולות ובכלל זה  גיוס משאבים
 קוראים"

 יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים  

 -חאתם יאסין
 מנכ"ל

עוזר מנכ"ל 
לתוכניות 

עבודה, ניהול 
 ומטה

 תיאום ותכלול פרויקטים 

 הובלת המהלך והטמעתוסיוע בבניית תוכניות עבודה , 

 וכתיבת נהלים בניית 

 

 פרטי איש קשר

 וא"לד נייד שם

 hatimyassin1@gmail.com 052-6500845 חאתם יסאין
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 עריית ערד
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 ותוכניות לאומיותתהליכים מרכזיים 

העיר מובילה תהליך חדשנות . יישוב כפרי עירוני 24,400 דרום 4
והתחדשות עירונית )התייעלות אנרגטית, הקמת מסלול 

נות קיימות, עירוב שימושים מרוצים מוטורי, עיבוי שכו
 ועוד(

חזון עירוני רחב, יעדים עירוניים: גידול  –" 2030"ערד 
 דמוגרפי ופיתוח כלכלי

תעסוקה: משיכת מיזמים תעשייתיים לעיר, לאחרונה 
מתן מענקים ייחודיים  ;נחנך מפעל אלביט ביישוב

 לתעשייה חדשה בנגב המזרחי )החלטת ממשלה (.
 מערכת חינוך מגוונת )בי"ס תעשייתי, דמוקרטי ומ"מ(

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

עיר עצמאית כלכלית,  -2030ערד 
 תושבים.  40,000-המונה כ

 עיר המעודדת חדשנות כדרך חיים.
בעלת מערכת חינוך וחברה 

 ייחודיות ומגוונות.
 תיירות בוטיק מדברית.

 צמצום מענק האיזון 

 הוצאה לפועל של מיזמי אנרגיה מתחדשת 

 בניית מסלולים ירוקים 

 עבודה ע"פ תכניות עבודה מקושרות תקציב 

 הגדלת היקפי התיירות 

  בניית תכנית חינוכית "מלידה עד גיוס" הכוללת
 חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

 העלאת כמות ואיכות הפרוייקטים 
 השלמת תכנית מתאר עירונית 

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

ראש  -ניסן בן חמו
 העיר 

רפרנט 
פרויקטים, מעקב 

 ובקרה

 הערות את מיצוי לכדי להביא – התכנון בשלב 
 בשלבי בארגון המקצוע בעלי של המקצועיות

 .בהתהוותם הפרויקטים של התכנון
 הערות את ביטוי לכדי להביא – הביצוע בשלב 

 .הביצוע בעת המחלקות מנהלי של המקצועיות
 המשתמש הגורם התייחסות את ביטוי לידי להביא 

 .הפרויקט שלבי בכל והמתחזק
 תכנה והטמעת הפרויקטים ניהול של ובקרה מעקב 

 .בארגון פרויקטים לניהול

 גזברית -רינה יוסף

 

רפרנט תקציבים, 
 בקרה ופיתוח 

 מיצוי מקורות הכנסה, בדגש על תקציבי חינוך 

 פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים 

  ליווי תקציבי לפרויקטים נבחרים בתחומי ליבה
 )כגון: התייעלות אנרגטית(

  למעקב ובקרה אחר פרויקטיםפיתוח כלים 
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  כלכלי רקעעדיפות לבוגר בעל 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד םש

 Or_ke@arad.muni.il 054-5578713 קרן אור
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 ערד החברה הכלכלית
דירוג  

 סוציואקונומי
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות מספר תושבים מחוז

 יישוב כפרי עירוני 24,400 דרום 4
תהליך חדשנות והתחדשות עירונית העיר מובילה 

)התייעלות אנרגטית, הקמת מסלול מרוצים מוטורי, 
 עיבוי שכונות קיימות, עירוב שימושים ועוד(

חזון עירוני רחב, יעדים עירוניים:  –" 2030"ערד 
 גידול דמוגרפי ופיתוח כלכלי

תעסוקה: משיכת מיזמים תעשייתיים לעיר, לאחרונה 
מתן מענקים ייחודיים  ;נחנך מפעל אלביט ביישוב

 לתעשייה חדשה בנגב המזרחי )החלטת ממשלה (.
מערכת חינוך מגוונת )בי"ס תעשייתי, דמוקרטי 

 ומ"מ(

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

עיר עצמאית כלכלית,  -2030ערד 
 תושבים.  40,000-המונה כ

 עיר המעודדת חדשנות כדרך חיים.
וחברה בעלת מערכת חינוך 

 ייחודיות ומגוונות.

 תיירות בוטיק מדברית.

 צמצום מענק האיזון 

 הוצאה לפועל של מיזמי אנרגיה מתחדשת 

 בניית מסלולים ירוקים 

 עבודה ע"פ תכניות עבודה מקושרות תקציב 

 הגדלת היקפי התיירות 

  בניית תכנית חינוכית "מלידה עד גיוס" הכוללת
 חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

 ות ואיכות הפרוייקטיםהעלאת כמ 
 השלמת תכנית מתאר עירונית 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

מנהלת  -לילך מורגן
 החברה הכלכלית

עוזר/ת 
מנכלי"ת 

 לפיתוח כלכלי

 סיוע בהובלת וניהול אזור התעשייה:
 ניהול ממשקים וסנכרון בין הגורמים השונים: 

 –מענים, משרדי ממשלה  איתור צרכים ויצירת -מפעלים
 מיצוי משאבים והנעת תהליכים

 שיווק אזור התעשייה

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Or_ke@arad.muni.il 054-5578713 אור קרן
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 עיריית רהט
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 .1264, 546, 2397, 922, 2025ף 3708החלטות ממשלה  60,000 דרום 1
התכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצויינות ברשויות 

 מקומיות בחברה הערבית.

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

מיצוב רהט כמרכז הבדואי וכעיר השניה 
 בגודלה בנגב.

השקעה בפרוייקטים משמעותיים בעלי ערך 
 מוסף לתושבים:

 תרומה לכלכלה המקומית
התעסוקה בכלל ותעסוקת נשים הגדלת 

 בפרט
 התאמה לאורח החיים ולתרבות הבדואית

 שיפור ברמת החיים
 פ אזורית"ש

 בניית יחידות דיור חדשות
 פיתוח תיירותי

 הקמת אזור תעשיה משותף "עידן הנגב"
הקמת היכל תרבות, אזור מסחר, בריכת שחיה, 

 מגרש כדורגל
 הקמת חברה כלכלית

 ומי רווחההקמת עמותה עירונית לתח

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

 פירוט משימות הגדרת התפקיד

סעיד 
 – אלעוברה

מנהל אגף 
 רווחה

רפרנט לניהול 
ומיצוי  פרויקטים

 משאבים

  גיוס ומיצוי משאבים ממשרדי הממשלה 

 ניהול ממשק מול קרנות ועמותות 

 מעקב ובקרה אחר החלטות הממשלה 

 סיוע בהקמת עמותה עירונית לשירותי רווחה 

 סיוע בהתנעת פרויקטים לקידום מעמד האישה 

 

מחמוד אל 
  -עמור

מנכ"ל החברה 
 הכלכלית

עוזר מנכ"ל 
 החברה הכלכלית

 סיוע בבניית האסטרטגיה לחברה 

 גיבוש תכנית עבודה ותקציב רב שנתי 

 הכנת תיקי פרויקט ותיאום, מעקב ובקרה 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 Mr.bisharat@gmail.com 050-3004033 אמיר בשאראת
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 עיריית רמלה
-סוציו דירוג

 תכניות לאומיות  מספר תושבים מחוז אקונומי

 מרכז 4
 

80,267 
 

  רשות בהסכם גג, בתהליך
 צמיחה משמעותי

 בתהליך התחדשות עירונית 

  מןבילים תכניות עבודה
 מקושרות תקציב

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

"רמלה קרובה 
 שלך"ללב 

 הדיור היצע והגדלת דירות מיגון לצרכי כמענה עירונית התחדשות 

 הגג הסכם מימוש 

 ירוקה כעיר רמלה קידום 

 לתושבים הבטחון שיפור 
 בשקיפות הפועלת נגישה עיריה 

 ומסחר תעשיה אזורי תוספת 

 התחבורה מערך שדרוג 

 השירות שיפור 

 ואנרגטית כלכלית התייעלות 

 תשתיות שדרוג המשך 

 שםשם 
הממונה 

  ותפקידו/ה
 פירוט המשימות הגדרת התפקיד

 -איילת כהן
מנכלי"ת 
 העירייה

רפרנט/ית לפיתוח 
ותכנון חברה 

 קהילהו

  גיוס ומיצוי משאבים מול משרדי ממשלה, קרנות
 ופילנתרופיה

  :הנגשת שירותים בתחום חברה וקהילה לתושבים 
o  פיתוח תפישת שירות, אחריות על תהליכי

 אחר פניות תושביםדיגיטציה, מעקב 
o פיתוח מיזמים חדשניים בשיתוף האקדמיה 
o  ליווי וחניכת הצוות המקצועי בכתיבה, יישום

 ומדידה של תוכניות העבודה המקושרות תקציב
o  ליווי תחום מערך המתנדבים 
o הטמעת חשיבה תוצאתית בתחום 

 -רוזה עלאאל
 גזברית העירייה

לגיוס  יתעוזר/גזבר
 ומיצוי משאבים 

 ממשקים פנים ארגוניים וחוץ ארגונייםניהול 
 חובה -תואר כלכלי

 
  כישורים נדרשים:

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 עדי אייל

 סיגל שליט

050-7621804 

052-5795031 
adie@ramle.muni.il 

sigals@ramle.muni.il 

mailto:adie@ramle.muni.il
mailto:adie@ramle.muni.il
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 עיריית קרית מלאכי
 דירוג

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

קרית מלאכי עתידה להכפיל את עצמה, צפוי שינוי דמוגרפי  24,000 דרום 3
 משמעותי

נבנה מודל ייחודי  -בתכנית המראה של משרד הפנים
 בהסתכלות ארוכת טווח

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

 תושבים 50,000-ית מלאכי תגדל ליהעיר קר
עיר של איכות חיים בעלת מרקם אוכלוסיה 

 הטרוגני ייחודי
מובילה בחינוך ובמערך נרחב של שירותים 

 מוניציפאליים
'עיר אזורית' בין המרכז לדרום אשר יבחרו 
לגור בה ותהווה מוקד לאוכלוסיית האזור 

 בתחומי המסחר, הרווחה, התרבות והפנאי.

  תושבי העירהכפלת מס 

 משיכת אוכלוסיה צעירה 

 חיזוק החינוך כגורם מעודד הגירה לעיר 

 מינוף העיר למתן שירותים אזוריים 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -צביקה דוידי
 גזבר הרשות

עוזר גזבר 
לניהול 

פרויקטים 
 ופיתוח כלכלי

 לעיר ל"חכ הקמת תהליךב סיוע 

 העיר של כלכלי צמיחה מנוע שיהוו פרויקטים הובלת :
 עסקי פיתוח, עירונית התחדשות, ציבור מבני בניית

 ועוד
 התעשייה אזורי קידום 

 החדשות השכונות פיתוח ניהול 

 

 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 or@k-m.org.il 054-2226072 אור אבו
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 עיריית קרית שמונה
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 בתהליכי פיתוח משמעותיים: 23,100 צפון 5

  יחידות דיור 1000 –פיתוח שכונה חדשה 

  פיתוח ומינוף אזורי התעשייה מתוך ראייה
 אזורית

 בתהליך גיבוש תוכנית 'המראה' 
בתוכנית אבחון ארגוני כוללני ותוכנית משאבי אנוש 

 בפריפריה

 

 מטרות ויעדים מרכזיים המקומיתחזון הרשות 

קריית שמונה היא עיר האם 
המרכזית של מרחב הגליל 

המזרחי, מרכז אורבני תוסס 
וחדשני המספק שירותים 

עירוניים מגוונים ואיכותיים 
 לכלל קהילות האזור.

עיר ידע סטודנטיאלית 
המשלבת מוסדות להשכלה 

גבוהה, מכוני מחקר ותעשייה 
טק -עתירת ידע בתחומי הביו

 ומדעי החיים. 
מוקד ספורט ותיירות המציע 

למבקרים בו אטרקציות 
 הסעדה, לינה מגוונות, מקומות

, איכותיים בילוי ומוקדי
 לכל. ונגישים זמינים

 מקצועי באופן עיר המנוהלת
 מאיכות שביה נהניםויעיל ותו

 תחושת בעלי, גבוהה חיים
 ואחראים שותפים, שייכות
  .המקומית המציאות לעיצוב

 

  פיתוח ומיצוב מעמדה האזורי של העיר כעיר האם מרחב
הגליל המזרחי המהווה מוקד שירותים, בילוי ומסחר לכלל 

 קהילות האזור. 
  חיזוק שיתופי הפעולה עם מכללת תל חי וקהילות

המתגוררות בעיר תוך יצירת חווית מגורים  הסטודנטים
 צעירה. ו תאורבנית תוסס

  הרחבת היצע התעסוקה האיכותי בעיר ובמרחב בדגש על
 תחום המדיקל פוד ומדעי התזונה. 

  עצירת מגמות ההגירה השליליות מהעיר ומשיכת
 אוכלוסיות חדשות ומשפחות צעירות. 

  קידום שמירה ושיפור הישגי הרשות בתחום החינוך תוך
 מצוינות, ערכים ודרך ארץ.

  הרחבת היצע ומגוון תשתיות הספורט בעיר וקידום מעמדה
  הארצי והאזורי של העיר כמוקד מצוינות בספורט.

  פיתוח והרחבת תשתיות ושירותי התיירות בעיר ומיצובה
כנק' מוצא מרכזית של תיירות הפנים והחוץ למגוון 

 האטרקציות השונות במרחב. 
 ציפאליים ינות החיים בעיר ומתן שירותים משיפור איכו

 איכותיים ומגוונים לתושבי העיר. 
  .שיפור היציבות הכלכלית של הרשות והגעה לאיזון תקציבי 

 והמשך והאזוריות המקומיות המועצות עם הקשר חיזוק 
 .אזוריים פעולה שיתופי יצירת

 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

אשכול 
 -שוקרון
 מנכ"ל

ראש תחום 
פיתוח 
כלכלי 

והתחדשות 
 עירונית

 מיפוי הפוטנציאל הכלכלי של הרשות 

  גיבוש תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי של מחלקות
 רלוונטיות

 תכלול מהלכים רשותיים להגדלת הכנסות עצמיות 
 סיוע בליווי יזמים 

  הובלת תהליכי התחדשות עירונית במתחמי עסקים
 העירישנים במרכז 
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אשכול 
 -שוקרון
 מנכ"ל

ראש תחום 
מערכות 

 מידע

 אפיון צרכים וסיוע בכתיבת תוכנית אב לדיגיטציה 

  מעקב ובקרה אחר התקשרויות 

 עדכון והטמעת טכנולוגיות חדשות לניהול הרשות והעיר 

ראובן סולטני 
מנהל אגף  –

 מוניצפלי

עוזר מנהל 
האגף 

לניהול מטה 
 ופרויקטים

  לפרויקטים בתחומי סביבה ושפ"עגיוס ומיצוי משאבים 

 זיהוי  -תכנון אסטרטגי בתחומי אשפה, מחזור ועוד
כשלים, ייעוץ וסיוע במזעור נזקים, מתן חוות דעת 

 מקצועית בכל הנוגע להיבטים סביבתיים
  ניהול פרויקטים בתחומי קיימות 

  פיתוח כלים מותאמים ויעילים לניהול שירותים לשכונות
 חדשות לשכונות ותיקות

עו"ד אריאל 
יועץ  -בר יוסף
 משפטי

רפרנט 
לתחומי 

תכנון 
 -ובנייה

צוער עם 
השכלת 

 יםמשפט

 תכנון ארוך טווח בתחום תכנון ובנייה 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 pituah@k-8.co.il 054-5561999 תרז אבו מוראד
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 עיריית שדרות
 

-דירוג סוציו
 אקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 ותוכניות לאומיותתהליכים מרכזיים 

 
 
4 

 

 
 

 דרום 

 
 

25,064 

הרשות מצויה בתנופת פיתוח אדירה, כחלק מכך 
יח"ד( וישנו  6500שכונות חדשות ) 7נבנות בעיר 

צפי להכפלת כמות התושבים בעשור הקרוב. 
ישנן שתי החלטות ממשלה  -מבחינה לאומית 

"התכנית האסטרטגית לשדרות -2017מרכזיות 
"חיזוק החוסן  -2156וויישובי עוטף עזה" 

 האזרחי בשדרות ויישובי העוטף".
הסכמי גג, פיתוח מנופי צמיחה: לקראת חתימת 

 אזור תעשייה חדש

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

  קידום תעסוקה איכותית 

 שימור וטיפוח החוסן האזרחי 

 פיתוח כלכלי 

 שיפור השירות לתושב 

 

הגדרת  שם הממונה ותפקידו/ה
 התפקיד

 פירוט משימות

רפרנט מידע  מהנדס העיר –יואב לפידות 
גיאוגרפי באגף 

 ההנדסה

  GIS. ניהול פרויקט בניית 1
ככלי  GIS-. הטמעת שימושי ה2
 לרבות חירום קבלתהחלטות ל

מנהלת אגף  –הילה אלימלך 
 שירות לתושב 

עוזר/ת מנהלת 
האגף ביישום 

התהליך 
האסטרטגי 

לשיפור 
 השירות

הובלת תהליך אסטרטגי לשיפור השירות 
 ברשות המקומית 

  פיתוח תודעת שירות בקרב עובדי
 העירייה

 שיפור איכות השירותים 

  בנייה והטמעה של אמנת שירות וזמני
 תקן

 אגף שירות לתושב לרבות  תליווי הקמ
 106מוקד 

עוזר/ת  יועמ"ש –בני סעדון 
 ליועמ"ש
 אכיפהלנושאי 

  ונית אכיפה העירויישום חוקי 

 סיוע לועדת הקצאות 

 בהיבט משפטי סיוע בהתקשרויות ורכש 

  תביעות ביטוח 

 .סיוע בנושאים נוספים לפי צורך 

 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר

 Talin@sederot.muni.il 0547610290 טלי נתן
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 עיריית שפרעם
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

 40,000 צפון 3

נכללים בהחלטת הממשלה לפיתוח מכלכלי במגזר 
 המיעוטים. 

(, נוצרים 15%(, דרוזים )60%מוסלמים ) -עיר הטרוגנית
(25%) 

מיקום גאוגרפי מרכזי באזור הצפון )הרכבת הקלה תעבור 
  אלף דונם(. 22דרך שפרעם(, פרוסה על שטח עצום )
אלף עד  96 -לצמיחה –יעדי האוכלוסייה בתוכנית המתאר 

2035. 
הקמת אזור תעשייה מרחבי, הקמת תהליכי פיתוח: 

 שכונות חדשות ומבני ציבור, פיתוח תיירותי 
של הרשות  הסדרת מבנה ארגוניבתהליך פיתוח ארגוני ל
 .וכתיבת תוכניות עבודה

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

עיר מרכזית במרחב המנצלת 
את יתרונות המיקום שלה 

לצורך  וייחודיות האוכלוסייה
פיתוח פיזי, כלכלי וחברתי 

ואספקת איכות חיים גבוהה 
 לתושביה.

  לקדם פיתוח מקורות תעסוקה איכותיים ופיתוח
 כלכלי.

 .להגדיל את בסיס המס וגביית הארנונה 
 .לפתח את התיירות בעיר 

 גונית ותפקוד העירייה.לשפר את ההתנהלות האר 
 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

עאדל 
 -סמחאת
מנכ"ל 

 העירייה

 עוזר/ת מנכ"ל
לניהול, מטה 

ופיתוח 
 ארגוני

  הטמעת , בין היתר: פיתוח ארגוניהובלת תהליכי
בקרה עליהן באגפי , מעקב ותכניות עבודהתהליך 

 העירייה השונים.
  אחריות על עדכון תיק נהלים, השלמתו  -ארגון ושיטות

 והטמעתו במחלקות הרשות
 ניהול כלי החדרת: וניהולית ארגונית חדשנות קידום 

 אפקטיביים עבודה תהליכי בבניית סיוע,  מודרניים
 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 navotgoldwyn@gmail.com 052-3743903 נבות גולדוין
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 אשכול נגב מזרחי
 

דירוג  
 סוציואקונומי

מספר  מחוז
 תושבים

 תהליכים מרכזיים ותוכניות לאומיות

של  והרחבת הפיילוטים קידום תהליכי דיגיטציה  190,000 דרום 5
 'אזור חכם' לכל הרשויות ו"בתי ספר חכמים"

  מקדמים פרויקטGIS  לכלל הרשויות 

  לקראת אישור מנהלת אזורי תעסוקה בנגב
 בשיתוף משרד הכלכלה דונם( 47,000המזרחי )

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות המקומית

אשכול נגב מזרחי שם לנגד עיניו 
פיתוח שיח אזורי ויצירת פלטפורמה 

לעבודה משותפת של הרשויות 
המרכיבות אותו על מנת להביא 

 לפיתוח האזור ולהעלאת רמת החיים. 
 

  בניית מערך יעיל לפיתוח כלכלי של כלל רשויות
 .האשכול

 .יצירת שירות ליבה אזורי לטובת הרשויות 

 .בניית מקורות הכנסה עצמאיים 

 .יצירת פלטפורמה דיגיטלית לשיתופי פעולה 

 

שם הממונה 
 ותפקידו/ה

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 -אליעזר יעקב
 מנכ"ל

מנהל 
 פרויקטים 

אחריות על קידום מנהלת אזורי התעשייה בכל  .1
 שוטפת.הקשור למיפוי ועבודה 

ליווי הרכזים לפיתוח כלכלי בכל הקשור לפיתוח  .2
 וקידום התעסוקה בחברה הבדוואית.

תכלול ואיגום משאבים בתחומי העשייה  .3
 והתעסוקה.

 

 
 פרטי קשר

 וא"לד נייד שם

 eliezer@eastnegev.org 050-7778802 מנכ"ל -אליעזר יעקב
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 אשכול נגב מערבי
דירוג  

 סוציואקונומי
מספר  מחוז

 תושבים
 תהליכים מרכזיים

 200,000-כ דרום 5

תהליך  והובלת בהנעת כיום נמצא ,שותפיו על האשכול
פיתוח  את המסגרת שתנחה לעיצוב ככלי ,אזורי אסטרטגי

ומנגנונים  מוחשיים וכלים ולגיבוש תוצרים האזור
שיובילו  מחוללי שינוי מיקוד בתחומים תוך – יישומםל

 .מדרגה" של "קפיצת אופי פיתוח בעל

 

 מטרות ויעדים מרכזיים חזון הרשות

 מערבי נגב אשכול
 מהווה פלטפורמה
 להזדמנות לשיתוף

רשויות  בין פעולה
 מקומיות. האשכול

 לקדם הוקם במטרה
 חברתי-פיתוח כלכלי
 איגום אזורי ולקדם

 משאבים ושירותים
 .מוניציפאליים

 עיקרון זאת, לאור
 לגודל ניצול היתרון

 אפקטיביותוהגברת 
במתן המוצרים 

 ם.הציבוריי

 המבוסס ,אזורי לפיתוח פעילות והנעת יזום -אזורית פיתוח וצמיחה 
 .מקומיות רשויות בין פעולה שיתופי על

 לתושב השירות רמת של העלאה/ שמירה. 

 ברמת  פערים של הדרגתי לצמצום, מתמשך בתהליך,  שאיפה
  .רשויות בין השירות

 הייחודיות והעצמאות על שמירה תוך, לגודל יתרונות וניצול איתור 
 .שניתן כמה עד רשות כל של

 יהיה לאשכול שהשיוך למרות :ליבה בנושאי האשכול של עיסוק 
 ויסוכמו ליבה שיתואמו לעסוק בנושאי חייב יהיה הוא, וולנטרי

 תתמרץ מצידה באשכול. הממשלה הרשויות עם בתהליך משתף
 .בפרט, ליבה בנושאי, והעוסקים  בכלל אשכולות ותתגמל

 שמשרדים ממשלתיים, אשכול של חדש מוניציפאלי רובד יצירת 
, חדשות מייצרים פעילויות ומולו, מוביל כגורם אליו מתייחסים
, באשכול שתיווצרנה כל הכנסות. אזורי פיתוח ומקדמים מתדיינים

 .אזורי לפיתוח באשכול וייועדו יישארו, וכאשר אם

 

שם הממונה 
 ותפקידו

הגדרת 
 התפקיד

 פירוט משימות

 יאנג עדינה
 סויסה
 ל"למנכ משנה

האשכול 
 ומנהלת
 תחומים

חברתיים 
 ומיזם

 דיגיטציה

מנהל/ת 
תחום 

 דיגיטציה

 דיגיטלית לאשכול ו  אסטרטגיה והובלת גיבוש, תכנון
 רוחביים לשירותים מוניציפליים

 ניהול  ,אשכול השונות של הדיגיטליות הפעולות יישום תכלול
  דיגיטלית הלאומי ישראל המיזם מטה עם ממשק

 תקציב ניהול 

 יחידות עם באשכול בעבודתם המקצועיים הגורמים ליווי 
 המידע ברשויות מערכות

 רכש רלוונטיות תכניות ובביצוע בהכנת סיוע 

 באפיון מערכות סיוע, טכנולוגיה ספקי מול עבודה 
 .הטמעה תהליכי וליווי טכנולוגיות

 דיגיטלית הממשלתית המדיניות בהטמעת סיוע  

 בתחום הדיגיטלי  זיהוי הזדמנויות 
 

 פרטי איש קשר

 ל"ואד נייד שם

 adina@westnegev.org.il 050-9919022 סויסה יאנג עדינה

 


