הערכות לגיבוש תכנית עבודה לשנת 2017
אנו נערכים לקראת בניית תכניות עבודה לשנת .2017
תשתית ניהול מקצועית מחייבת התייחסות לעולם היעדים ,המדידה ,הבקרה ותוכניות העבודה.
תכנית העבודה נגזרת מהיעדים והמשימות של הארגון ,כפי שגובשו על ידי הצוות המקצועי .יעדים אלו
"יתורגמו" לתוכנית העבודה שתכלול :משימות לביצוע ,הגורם האחראי ,לוחות הזמנים ,הגורמים
המעורבים והתקציב הנדרש .אגב ,ייתכן וחלק מיעדים אלו לא יוכלו להיכלל בתוכנית העבודה לשנה זו
בשל מגבלות תקציב ומשאבים .תכנית העבודה תובא לאישורכם כחלק מבניית תקציב לשנת .2017
פיתוח כלכלי ומקורות הכנסה למועצה
• פארק תעסוקה יואב – סיום תכנון מפורט
• פארק תעסוקה יואב דרום – הפקדת תכנית בוועדה מחוזית
• תכנית מתאר כוללנית – גיבוש חלופות פרוגרמה וקביעת חלופת תכנון מרחבי
• קדמת המועצה – אישור תב"ע בוועדות התכנון
הקמת בית ספר חדש
• קביעת המערכת הפדגוגית לבי"ס יסודי חדש
• מיפוי קרקע ,מיפוי ישובים ותחילת תכנון
חינוך  -פורמאלי וחברתי
• הרחבת פרוגרמה לבי"ס שדות יואב
• אירוע  20שנה לשדות יואב
• החלפת מנהל בבי"ס שדות יואב
הנדסה וועדת התכנון
• בינוי חינוך :השלמת צפית שלב ב' ,גן נגבה
• יישום סקר תמרור ביישובי המועצה
• השלמת המבנה הארגוני של ההנדסה וועדת התכנון
• מיפוי קרקע וקבלת הרשאה תקציבית לגנים :נחלה ,גלאון ,רבדים ,שדה יואב
תכנית אב לביוב
• שיפוט הנדסי במילת"ב
• קבלת מענק ממנהלת ההשקעות
• חתימה על הסכמים עם רשויות – שפיר ,באר טוביה ,חוף אשקלון ,לכיש
איכות הסביבה וקיימות
• התייעלות אנרגטית – התקנת תאורה במתחם בית המועצה ,כביש גישה צפית
• בחינת הצבת פח כתום למחזור אריזות ביישובי המועצה
פיתוח קהילתי מוניציפאלי
• צמיחה דמוגרפית – מיפוי צרכי שימוש במבני ציבור למרכז הקהילתי ,בחינת משמעות
התחזיות הדמוגרפיות היישוביות.
• הכשרת בני נוער לחירום – קורס סע"ר
• הרחבת מענים טיפוליים במועצה :הקמת מרכז שח"ף (שירות חברתי פסיכולוגי) ,הקמת
שלוחת "מפגשים" בצפית ,הרחבת שפ"מ
• הרחבת מענים לאוכלוסיות צעירות ( - )18-50הפעלת קמפוס יואב
• שיתוף והצגת סקר שימור אתרים במועצה ליישובים
שירות ופנים ארגוניים – עבודת מטה ומנהלה
• הטמעת מוקד מוניציפאלי ואפליקציית שירות ,העלאת האתר המונגש לאוויר
• הקמת מערך דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
• מאבקים ציבוריים  :שכונה צפונית קריית גת ,ועדות גבולות וחלוקת הכנסות ,כביש ,383
דלילה ,הקמה שכונה חרדית ,היטל הביוב
• מים וביוב – מיסוד הטיפול השוטף במחלקת התפעול
• ייעול הבקרה התקציבית בין המחלקות להנהלת חשבונות
• התאמת ושיפור סביבת עבודה ,שיפור חזות בית המועצה
• עדכון אגרת ביוב אחידה לישובים
• הנגשת הועדה לתכנון ובנייה והמחלקה לשירותים חברתיים
• סיום תכנון הנגשת מתחם בית המועצה

