
מחלקה

עקרונות מארגנים

מדד

תוצאה

מותנהודאי

בחר - שבץ יעד רשותי 

נא לבחור )מיעדי הרשות 

(מהרשימה המוצעת

שבץ עקרון עבודה מארגן 

נא לבחור )מתאים 

(מהרשימה המוצעת

או היעד המחלקתי /פרט משימה ו

למימוש

במידה ויש 

הכנסות 

ציין אותן

במידה 

ומקור 

ההכנסה 

ידוע ציין 

אותן

במידה ויש 

הוצאות 

ציין אותן

במידה ויש 

הוצאות 

ציין אותן

במידה ויש 

הוצאות 

ציין אותן

או מדד תפוקה /פרט מדד תוצאה לעיר ו

לרשות

פרט מי 

השותפים 

לעשייה

תאריך יעד 

נא )למעקב 

לבחור 

מהרשימה 

(המוצעת
, כמקום מוביל למחייה" קצרין"מיצוב 

נקיון ותעסוקה, מענה תושבים, חינוך
176

או / כתבות חיוביות בעיתון ארצית ו8-12

.אזורית בחודש

כל מנהלי 

המחלקות
חצי שנתי

משיכת משפחות צעירות וחילוניות לחיות 

בקצרין

הגעה של משפחות צעירות וחילוניות לקצרין 

תוך הבנה כי קתרין עיר צעירה מתפתחת

מרכז צעירים 

קצרין
חצי שנתי

קידום איכות השירות לתושב

. פניות למועצה נעשות בכמה דרכים

פיתווח מענה אנושי ואדיב תוך הרגשה 

של הקשבה והכלה בכל אחד מאמצעי 

הפנייה

חצי שנתי106מוקד 

שביעות רצון תושבים

פניות תושבים אשר יטופלו בדרך 

משבעת רצון לשני הכיוונים עם מתן דגש 

על מענה ראוי ותשובות ומספקות

בדיקה 

רבעונית של 

מידע 

המופנה 

ותוצאות 

טיפול

הגדלת מספר .  שיתוף ציבור בנעשה100%

בדיקה רבעונית .  בפייסבוק6200האוהדים ל 

הארות למול תגובות /תלונות/של שאילתות

.הניתנות

כל מנהלי 

המחלקות
חצי שנתי

שיתוף במידע וידע

פעילות למען הנגשת המידע ויידוע 

הציבור בדרך בה ניתן פשוט 

דף , אותו מאתר המועצה" לאסוף"

הפייסבוק או המוקד

בדיקה 

רבעונית של 

מידע 

המופנה 

ותוצאות 

טיפול

שדרוג ועדכון תמידי של האתר החדש 

מתן מענה מיידי ככל . והנגיש של המועצה

הדרכות מוקד . האפשר על פניות תושבים

 בנוגע לשיתוף מידע עם התושב 106

וכיצד לענות בדרך חיובית יותר

, 106מוקד 

כלל מנהלי 

המחלקות

חצי שנתי

הטמעת טכנולוגיות ברשות
הטמעת אתר המועצה כמוקד נוסף 

לפניות תושבים וככלי לאיסוף מידע

הטמעת השימוש באתר האינטרנט 

, האינטראקטיבי של המועצה לפניות

הן לתושבים והן לנותני , שאלות ותשובות

בעקבות נגיף . השירות במחלקות השונות

הקורונה המעבר לדיגיטאציה הוא בלתי 

נמנע ויש לשאוף למצב שבו כל השירותים 

יינתנו באופן מקוון ולכל תושב יהיה אזור 

אישי בו יועברו אליו הודעות אישיות 

ורלוונטיות

כל מנהלי 

המחלקות
חצי שנתי

ניהול ידע

שימוש בכלל אמצעי התקשורת שקיימים 

לרשות על מנת להעניק לתושבים את 

ההרגשה וההבנה שיש להם מעורבות 

.בתהליכים הנעשים ברשות

כל מנהלי 

המחלקות
חצי שנתי

מקור 

ההכנסה

יעד רשותי

(תוצאות לקצרין)
יעד מחלקתי/משימהעקרון עבודה מארגן

הוצאות

התושב / מיתוג ברור וחיובי 

במרכז

שיפור תדמית מיתוג ברור וחיובי

שותפים 

לעשייה
תאריך יעד סעיף 

תקציבי

תקציב 

(₪אלפי )

סעיף 

תקציב

אלפי )תקציב פיתוח 

₪)

הכנסות

תקציב 

רגיל


