
 למועצה הכנסה ומקורות כלכלי חפיתו

 מימון תכנית, שיווק תכנית, מפורטות תכניות – יואב תעסוקה פארק •

 לבניה ומסירתו בורדון התעשייה אזור פיתוח •

 אנרגיות דליה עם הסדר •

 פורמאלי ובלתי פורמאלי - חינוך

 (צפית, האלה) חינוך מוסדות מיפוי •

 מלא תקן ובעל מוכר חינוכי פסיכולוגי שירות מערך הקמת •

 מימון תכנית הכנת, בניה היתר קבלת, צפית ס"לבי מפורט תכנון •

 בינוי לתכנית בכפוף אופרטיבית תכנית– לצפית אסטרטגית אב תכנית •

 ומימון עדיפויות סדרי קביעת, צפית

 הטמעה – עצמי בניהול ס"בי •

 המועצה מליאת לאישור המלצות והגשת צוות הקמת – ספורט אולמות •

 פורמאלי ובלתי הפורמלי החינוך לשימוש מתווה בנית – המוזיאון מבנה •

 מיוחדים צרכים בעלי לילדים מדיניות גיבוש •

 יואב האזורית במועצה ההנדסה מערך

 וסדר לתקציב בהתאם ותמרור, מקצועי צוות הקמת, סקר – תמרור •

 שיוצע העדיפות

 נגישות סקר •

 תחנות, תמרורים: ציבורית תחבורה לפרויקט הערכות •

 6102-ב הסמכה קבלת, הערכות השלמת – עצמאית תכנון ועדת •

 ובניה תכנון בחוק הרפורמה הטמעת •

 בסגולה ילדים גן, ג+ב שלב – האלה: חינוך בינוי •

 גלאון, רבדים, מנחם כפר, נגבה: גנים קידום •

 בורדון כנסת בית, הפעלה בסיס: בינוי •

 יישום ותחילת לביוב אב תכנית אשור •

 



 ביואב עזר חוקי

 תעשיה שפכי עזר חוק •

 סביבה לאיכות עזר חוק •

 פתוחים ציבוריים שטחים עזר חוק •

 ומדרכות כבישים לסלילת עזר חוק •

 לתיעול עזר חוק •

 שמירה לשירותי עזר חוק •

 פסולת לפינוי עזר חוק •

 וקיימות הסביבה איכות

 אנרגיה סקר יישום •

 3%-ב לתושב להטמנה הפסולת הפחתת •

 הטמעה סיום – מעסקים אשפה הסדרת •

 מוניציפאלי קהילתי פיתוח

 בישובים תפקידים בעלי עם עבודה קשרי ומיסוד הידוק •

 לתושב ישיר קשר ומיסוד הידוק •

 היישובית הניהול שדרת פיתוח •

 ישוב תיקי •

 ביישובים רחובות שיום •

 ומנהלה מטה עבודת – ארגוניים פנים

 0131 הזרע, גת קריית צפונית שכונה: מאבקים •

 אפליקצית הטמעת, התכנון בוועדת שירות אמנת – השירות שיפור •

 בנייד שירות

 רכש מדיניות •

 אחריות תחומי והגדרת בחירום לדוברות פתרון – ציבור ויחסי דוברות •

 בשוטף

 לתושב מידע והנגשת השירות איכות למדידת סקר •


