הערכות לגיבוש תכנית עבודה לשנת 2020
אנו נערכים לקראת בניית תכניות עבודה לשנת .2020
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 תוצג לאישור כחלק מבניית תקציב לשנת .2020
כלכלה ופיתוח
•
•
•
•
•
•
•

פארק תעסוקה יואב – שיווק שלב א' ,ב' וצו התחלת עבודה
שדרוג מערכות ביוב יואב – סיום מפעל מרכזי ,ביצוע מפעל צפוני ,אישורים למפעל דרומי
פארק תעסוקה יואב דרום – קבלת תוקף לתכנית ע"י מנהל התכנון
קדמת המועצה  -קבלת תוקף לתכנית ע"י מנהל התכנון
תכנית מתאר כוללנית  -קביעת חלופות תכנון מרחבי ויישובי
תכנון מתחם תיירות ליד שדה יואב – דיון בחלופה נבחרת בוועדה המקומית
הרחבת ורדון – ממשק מול ועדה מחוזית ורמ"י

קהילה וחינוך
•
•
•
•
•
•
•

חשיבת עומק על תמונת העתיד והזהות החינוכית בתיכון האזורי וגיבוש תכנית עבודה.
תכנית אב למתן שירותים לגיל השלישי
הערכות ומעבר פיזי לבית ספר חדש
בחינת מענים בלתי פורמליים לילדי בתי ספר יסודיים
איוש משרת דוברות ואסטרטגיה במועצה ושיקוף העשייה המועצתית
פתוח תחום הרשות החדשה (צעירים ,מניעה ,מוגנות וכד')
הרחבה ופריסת המענים לחירום

הנדסה וסביבה
•
•
•
•
•
•
•
•

קבלת הרשאה תקציבית ובינוי גן גלאון
חנוכת אולם ספורט צפית
בינוי שלב א'  +ב' בי"ס יסודי שלישי
בינוי מעון בכפר הרי"ף
תכנית אב (פיתוח ,התאמות ,בטיחות ונגישות) – שדות יואב
השלמת הנגשת צפית – בית כיתות 3
הגשת קול קורא – אולם ספורט בי"ס שלישי
תכנית אב פסולת ומחזור – מוסדות ציבור וחינוך

עבודת מטה ומנהלה
• קמפיינים  :ועדות גבולות וחלוקת הכנסות ,כביש  ,383פוליגון תימורים ,מסוף מטענים,
קרקעות חקלאיות זמניות ,כביש 3540
• הנגשת והתאמת סביבת עבודה  -בית המועצה ,שפ"ח והנדסה
• מבנה ארגוני – מועצה ,מרכז קהילתי
• סקר שביעות רצון
• הטמעת מערכת פניות ציבור

