
 6102 לשנת עבודה תכנית לגיבוש הערכות

 מתקדמת ניהול תשתית. 6102 לשנת עבודה תכניות בניית לקראת נערכים אנו

 ,היעדים לעולם התייחסות מחייבת ומקצועית

 והמשימות מהיעדים נגזרת העבודה תכנית. העבודה ותוכניות הבקרה, המדידה

 הצוות ידי על שגובשו כפי, הארגון של

, לביצוע משימות: שתכלול העבודה לתוכנית" יתורגמו" אלו יעדים. המקצועי

 הגורמים, הזמנים לוחות, האחראי הגורם

 להיכלל יוכלו לא אלו מיעדים וחלק ייתכן, אגב. הנדרש והתקציב המעורבים

 תקציב מגבלות בשל זו לשנה העבודה בתוכנית

 .6102 לשנת תקציב מבניית כחלק לאישורכם תובא העבודה תכנית. ומשאבים

 למועצה הכנסה ומקורות כלכלי יתוחפ

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

 בורדון התעשייה אזור פיתוח סיום •

 אנרגיות דליה עם הסדר •

 תכנון - דרום יואב תעסוקה פארק •

 פורמאלי ובלתי פורמאלי - חינוך

 רשותי חינוך פרס הגשת •

 (יהודה ממטה פרידה -צפית, האלה) חינוך מוסדות מיפוי יישום •

 המיוחד החינוך מערך הטמעת •

 נחלה גן', ב שלב צפית: תקציבית הרשאה •

 גלאון, רבדים, מנחם כפר: גנים קידום •

 משלים פסיכולוגי שירות הקמת •

 התייעלות תכנית – הספר בתי אחזקת •

 המיוחד ולחינוך הרך לגיל פורמלית בלתי פעילות הרחבת •

 ס"למתנ שנתי חמש חזון וכתיבת ריענון •

  .הורים לתשלומי מועצה סבסוד מדיניות קביעת: חינוך ועדת •



 תקניות לא וכיתות פיצול שעות מדיניות קביעת

 יואב האזורית במועצה ההנדסה מערך

 ,יואב שדות ספורט אולם שיפוץ, נגבה גן', א שלב צפית: חינוך בינוי •

 תמרור סקר יישום •

 נגישות סקר יישום תכנית הכנת •

 תחנות, תמרורים: ציבורית תחבורה פרויקט יישום •

 הסמכה קבלת, ארכיב סריקת, הערכות השלמת – עצמאית תכנון ועדת •

 6102-ב

 אכיפה מדיניות - תכנון ועדת •

 משרד י"ע בסבסוד מותנה – נספחים כולל יואב מתאר תכנית עדכון •

 החקלאות

 ובניה תכנון בחוק הרפורמה הטמעת •

 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

 בית מתחם, בישובים מוניציפלית תיאורה – אנרגטית התייעלות •

 צפית חצר, המועצה

 אריזות למחזור כתום פח הצבת בחינת •

 הטמעה סיום – מעסקים אשפה הסדרת •

 מוניציפאלי קהילתי פיתוח

 פונים תיקי מחשוב, מובנה טיפולי תהליך גיבוש: הרווחה מחלקת •

 בישובים תפקידים בעלי עם עבודה קשרי ומיסוד הידוק •

 תושבים ומפגשי בישובים ביקורים, לתושב ישיר קשר ומיסוד הידוק •

 היישובית הניהול שדרת פיתוח •

 ישוב תיקי הכנת •

 ומנהלה מטה עבודת – ארגוניים פנים

 0191 הזרע, גת קריית צפונית שכונה: מאבקים •

 רכש מדיניות •

 ס"המתנ ואתר המועצה אתר והנגשת שדרוג •

 בשגרה דוברות נוהל •

 המועצה של מים בצרכני טיפול נוהל •

 מסגרת מכרזי - רכש •

 ח"מוס ט"קב, רווחה מנהלת – א"כ •

 חוץ לקשרי מידע תיק •

 תאומות ערים ברית •

 יואב שדה, גת, גלאון: הדמוגרפית לצמיחה מוניציפלית הערכות •

 במועצה תיירות אתרי אחיד שילוט פרויקט •


