הערכות לגיבוש תכנית עבודה לשנת 2018
אנו נערכים לקראת בניית תכניות עבודה לשנת .2018
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 .2018
פיתוח כלכלי
•
•
•
•
•

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 – הפקדת תכנית בוועדה מחוזית
קידום ביצוע תכנית אב ביוב יואב

חינוך  -פורמאלי וחברתי
• הקמת בית ספר חדש  -צוות היגוי פדגוגי ,אישור תכנון ומתן הרשאה תקציבית
• ליווי מנהל בבי"ס שדות יואב
• ביסוס תפיסה מערכתית במוסדות החינוך
• הבניית תשתית מידע לניתוח וקבלת החלטות
הנדסה וועדת התכנון
• הרחבת פרוגרמה לבי"ס שדות יואב
• בינוי חינוך :גנים
• יישום סקר תמרור
• מיפוי קרקע וקבלת הרשאה תקציבית לגנים :נחלה ,גלאון ,שדה יואב
• בינוי אולם צפית
תכנית אב לביוב
• תחילת ביצוע מפעלים צפוני ומרכזי
• קדום מפעל דרומי
• שיתוף ציבור
איכות הסביבה וקיימות
• התייעלות אנרגטית – ישובים
• הצבת פח כתום למחזור אריזות ביישובי המועצה
פיתוח קהילתי מוניציפאלי
• הדוק ממשק עבודה עם ועדים מקומיים ובעלי תפקידים
• דוח שש שנתי
• פיתוח והטמעה של אפליקציית שירות
• עדכון תקינה במחלקת רווחה
• הקמת צוותי מוכנות ביישובים
שירות ופנים ארגוניים – עבודת מטה ומנהלה
• מאבקים ציבוריים  :שכונה צפונית קריית גת ,ועדות גבולות וחלוקת הכנסות ,כביש ,383
דלילה ,הקמה שכונה חרדית
• ייעול הבקרה התקציבית בין המחלקות להנהלת חשבונות
• התאמת ושיפור סביבת עבודה ,חזות והנגשת בית המועצה
• בחירות  – 2018הערכות ארגונית וליווי מנהל בחירות
בטחון ובטיחות
•

הטמעת מערכת שו"ב

