תכניות עבודה

2015

האגף לתכנון אסטרטגי עיקרי תכנית העבודה
האגף:
חזוןהאגף:
חזון

מבוססתתרבות.
ארגוניתפיתוח
ההחלטות ,תוך
האגף יחזק יכולת התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת
האגף יחזק יכולת התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת ההחלטות ,תוך פיתוח תרבות
התוויית .הדרך ליישומן ובקרה על ביצוען
אסטרטגיות,
פעולה
תכניות
מבוססת
ארגונית
ובקרה על ביצוען
הדרך ליישומן
התוויית
אסטרטגיות,
פעולה
תכניות
ויקיים מדיניות
אחידהעל פי
סדורה
לעבודה
המשנה
ויחידות
המועצה
אגפי
בין
לסנכרון
יפעל
האגף
האגף יפעל לסנכרון בין אגפי המועצה ויחידות המשנה לעבודה סדורה על פי מדיניות
במועצה.
המתרחשות
השינויים
תמידי נוכח
מטרות
ויקיים את
דינאמי ויבחן
שיח
השינויים.
נוכח
וההתפתחויות תמידי
הארגון באופן
מטרות
באופן את
הארגון ויבחן
דינאמי
שיח
אחידה
וההתפתחויות המתרחשות במועצה.
מטרות
האגף






יעדים
עיקריים



יצירת תהליכי תכנון מבוססי
חשיבה ושיתוף ציבור.
אמנת שירות לתושב ומעקב על
יישומה.
חיזוק התפיסה הקהילתית
ביישובים ופיתוח כלים לפתרון
אתגרים יישוביים.
זיהוי מגמות הזדמנויות ואתגרים
ברמה מועצתית ועיבודם לכדי
ניירות עמדה ככלי עזר בתהליך
קבלת ההחלטות.
איגום משאבים בין ישובים.
קידום יזמות חברתית וכלכלית
חוצת ארגון.
מפגשי עבודה קבועים ,למידת
עמיתים והנחלת ידע מקצועי
פנימי וחיצוני .
שיתוף פעולה והיזון חוזר עם
האגף למערכות מידע.










פברואר
ינואר



קידום חזון ראש המועצה ובחינת יישומו
בכל יחידות המועצה והיישובים בתחומה.
פיתוח תרבות ארגונית מבוססת תכנון
אסטרטגי .
התמקצעות מנהלי הארגון.



בחינת מערך תכניות העבודה השנתיות של
המועצה ,מתוך ראייה מערכתית ותיאום עם
ראשי האגפים והמנהלים.
קידום תכניות עבודה מדידות ותלויות
תקציב.
מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה
והטמעה של המסקנות והלקחים שהופקו
מהשנה החולפת.
סנכרון ושיתוף פעולה עם האגף למערכות
מידע בהיזון מאגרי המידע והנתונים
המועצתיים.
הנעת אמנת הפנים וסנכרון ממשקי פעולה
ברמה הפנים מועצתית.
הובלת צוותי חשיבה מועצתיים מבוססי
שיתוף ציבור וגורמים מקצועיים שונים
בנושאים בהם פועלת המועצה כגון:
קהילה ,חברה ,כלכלה ,חינוך קיימות ועוד
ניהול מערך ההכשרות המועצתי תוך
בחינת התאמה בין צרכי המועצה לצרכי
העובד.












מרצ
תכניות עבודה במועצה

מפגש מנהלים

פנים ארגוני

חוץ ארגוני
ישובים בעלי חוסן קהילתי.
צמיחה כלכלית במועצה.
יזמות כלכלית וקהילתית.
זיהוי אתגרים והזדמנויות
לקידום המועצה.

ינואר

פברואר

ועדה לתכנון אסטרטגי למידת עמיתים

אפריל

2030

מארס

הכשרות מנהליםמאי

אמנת השירות
אפריל

הנעת תהליך תכנית עבודה 2030

"

יוני

מאי

בקרה על דו"חות כספיים יישוביים

ועדה לתכנון אסטרטגי
יוני

ועדות משנה

סמינר ועדים

יולי

אוגוט

יולי

עיר ללא אלימות פעילות קיץ

למידת עמיתים בישובים ועדים
אוגוסט

מפגש מנהלים

פטמבר
בחינת מאגרי המידע

2016

ספטמבר

הפקת פורמט לתכניות עבודה 2016

אוקטובר

אוקטובר

הכשרת ועדים מתקדם

בקרה על תקציבי ישובים

נובמבר

נובמבר

מפגש מנהלים מסכם

שיתוף ציבור
דצמבר

סמינר ועדים

דצמבר

הפקת תכניות עבודה 2016

2016

כאחד.
מינהל חינוך

ידים
י הספר ברשות לתלמידים בנשירה גלויה  /סמויה ולתלמידי
למתן
חדרי)בד בבד
דורנר ועוד
תוכנית
שלוה,
ואירגוני של מנהלים
פדגוגי
איתור וליווי
,
שלוה
,
ל
"
אי
כיתות
)
הקהילה
בתוך
ללמוד
התלמידים
מענים לתלמידים מצטיינים בתחומים השונים.
חדשים( תיכון הר טוב ,תיכון עין נקובה  -עין
המנהלים
לתלמידים העצמת
מענים )והמשך תהליך
ראפה
השונים.
בתחומים
מצטיינים
למתן
בתי הספר :השחר ,תיכון
בינוי והרחבת
קידום
כמנהיגים חינוכיים קהילתיים בשאר המסגרות.
עין נקובה -עין ראפה ,תיכון אור ,תיכון הר טוב
כרם,
תיכוןעין
הספר :תיכון
הרחבת בתי
וכן ,תכנון
ומגזרים
אוכלוסיות
בין
החיבורים
חיזוק
הר
,
אור
תיכון
ראפה
עין
נקובה
עין
תיכון
,
השחר
:
ר
יסודי הר טוב ,אלון וצורים ,בינוי מחדש של
במועצה והמשך תהליך הטמעת ערכים
ילדים חדשים
וצורים,בינוי גני
אלוןנחשון ,כמו גם
טוב ,ישיבת
הבניית
מערכות החינוך
מחדש
בינוי
יסודיתוךהר
רשותייםעיןבכלכרם,
ספר :תיכון
בהתאם להרחבות וגידול האוכלוסייה.
תחושת שייכות ,משמעות .ומנהיגות אישית,
האוכלוסייה
וגידול
חברתיתחדשים
י גני ילדים
ומעבר .למבנה
בית הספר קרוב
וסביבתית .בהתאם להרחבות ליווי בינוי
הקבע ,תוך התאמה פדגוגית ותפעולית.
הובלת פדגוגיה חדשנית ופורצת דרך ,הכוללת
טכנולוגיים מתקדמים
שימוש
למבנה הקבע
התאמה
באמצעים ,תוך
עבר
ותפעולית.מול משרד החינוך
פדגוגיתהתהליכים הנדרשים
קידום
ומותאמת למאה ה ,21-בכל מערכת החינוך
לפתיחת מסגרות חדשות ברשות בשנים
על מנת לעודד מצוינות. ,יזמות ,מעורבות
נוסף באזור גיזו
לבנות ,תיכון
הבאות :אולפנה
ברשות
חדשות
מסגרות
לפתיחת
החינוך
משרד
בשנים
כאחד.
ותלמידים
מורים
של
צוות
ועבודת
ויסודי נוסף בחבל עדולם.
נוסףברשות
ויסודיבתי הספר
גיזומענים בתוך
באזור הבניית
המשך
בחבל עדולם.
נוסף
לתלמידים בנשירה גלויה סמויה ולתלמידי
חינוך מיוחד ע"מ לאפשר לרב התלמידים
ללמוד בתוך הקהילה( כיתות אי"ל ,חדרי

ועבודת צוות של מורים
החברה הכלכלית
 המשך הבניית מענים בתו
חינוך מיוחד ע"מ לאפשר
חזון:
ייזום וניהול פרויקטים לפיתוח תשתית * אנרגיה ובינוי לרווחת הציבור * שיווק ופיתוח
אזור התעשייה * פיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים * יצירת מנוף צמיחה כלכלי
לקידום תוכנית דורנר ועוד( בד ב
ופיתוח היישובים דרך ביצוע הרחבות * בניית מוסדות ציבור וחינוך ופרויקטים תיירותיים
על פי מדדים כלכליים מובהקים * רווח תפעולי חיובי * .רווחים מביצוע פרויקטים
 קידום בינוי והרחבת בתי
טוב וכן תכנון הרחבת בת
פרוייקטים בביצוע  /מתוכננים
השלמת מרכז חינוך וספורט
צור הדסה
ישיבתהדסה
ביתר עלית  -צור
חידוש קו ביוב
נחשון ,כמו גם
של
)בריכה ,מרכז חוגים ופיתוח(
תכנון קו מאסף עציונה
השלמת ביה"ס תיכון
צור הדסה
מאסף ביוב  -נס הרים
ליווי בינוי בית הספר קרו
הקמת בית ספר יסודי בסנסן
צור הדסה
ביוב  -בקוע
מאסף
הקמת בית ספר תיכון שלב ב'.
עין נקובה
השלמת כביש פנימי
עין נקובה
 קידום התהליכים הנדרשים
ביה"ס הרטוב הקמת בניין מנהלה ואולם ספורט
הקמת בית המועצה
הרחבת בית ספר יסודי
טל שחר
מרכזיים :לבנות ,ת
אולפנה
הבאות
בשלושה:תהליכים
הפרוייקט מתאפיין
הקמת כ 15-גני ילדים ברחבי המועצה
גני ילדים
/www.m-yehuda.org.il/kalkalit

מעונות יום
גיזו
גיזו
שואבה

הקמת מעונות יום בנחושה ,צור הדסה
הרחבת ישוב גיזו
הקמת מועדון נוער
בניית מועדון נוער

הכנת פרוגרמה.
קבלת הצעות של אדריכלים לתכנון המבנה,
ובחירת אריכל מוביל.
ניתוח כלכלי של חלופות להקמת בית המועצה
ובחירת חלופה נבחרת.

מחלקת פיקוח ואכיפה
מחלקת הפיקוח אכיפה 2014
תיאור

2014

ביקורים באתרים שונים

765

צווים מנהליים

87

צווים שיפוטיים

5

צווי הריסה

0

תלונות שטופלו

219

תיקים שהועברו ללשכה המשפטית

62

ת.פ שנפתחו

30

תיקי רישוי שנפתחו לאחר אכיפה

28

תכניות ביוזמת הוועדה בשנים 2014-2015
תכנון תכנית מתאר כוללת למועצה – מוערך בכ5-
מלש"ח  .בשלב זה מאושר תב"ר של כ 2 -מלש"ח.
תב"ע לכפרים עין נקובא ועין רפא -עלות כ600-
אש"ח בשלב א' תוקצב כ 250 -אש"ח.
תב"ע למוצא עילית ,בעלות משוערת של כ600-
אש"ח תקציב מאושר  300אש"ח 300 +אש"ח
השתתפות רמ"י.
תקציב לתכנון סטטוטורי יוזם בוועדה -אושר
תקציב רגיל נוסף בסך  1.5מלש"ח :תכנון פיילוט
מרכזי ישובים ,שילוט תיירותי ,תכנית אב למוסדות
ציבור ,קמפוס אבן העזר ,מרכז ספורט הרטוב.
תכנון נוסף לשנת  :2015תכנון בית המועצה
לביצוע.

אגף הרווחה
בשנת עבודה  2015האגף יתמקד מעבר לעבודה
השוטפת ,בפיתוח שירותים ותוכניות רחבות היקף
בשני תחומים מרכזיים :

בתחום הגיל השלישי :

פיתוח פרויקטים מוגנות על קשישים בסיכון.
פיתוח פרוייקטים להפגת בדידות של קשישים.
הרחבת פעילות מועדוני הוותיקים בישובים.

בתחום הקהילה:

הקמת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה.
פיתוח הכשרות וליווי צוותי החירום הישוביים.

עבודה שוטפת של האגף:

עו"ס מרחבי – מתכלל את כל השירותים הניתנים
ליישוב.
גיל הרך – פרוייקט איתור במעונות ,הכרת תינוקות
כפעוטות בסיכון ,הפעלת משפחתונים ,שילוב
תינוקות במעונות יום שיקומיים.

ילדים ונוער:

ועדת תכנון טיפול לילדים בסיכון ,הפעלת
מועדוניות ,הפעלת מרכז נוער וצעירים ,הפעלת
בית חם לנערות ,טיפול בדיווחי חוק נוער ,הדרכות
בנושא חובת הדיווח ועוד.

פרט ומשפחה:

מרכז לילד ולמשפחה ,מתן טיפולים מסובסדים
במתודות שונות למשפחות.
טיפול באלימות במשפחה.
הגשת תסקירים לבתי משפט וטיפול בסדרי דין ע"י
עו"סים לסדרי דין.

גיל הזהב:

)מעבר לתוכניות הקהילתיות שהוצגו(.
בניית תוכנית טיפול לזכאי חוק סיעוד.
כתיבת תסקירי אפוטרופסות לתושבים ולחוסים
במוסדות.
טיפול ,ליווי ומעקב אחר קשישים בסיכון גבוה.
שיתופי פעולה עם העמותה לזקן בפיתוח שירותים
ומתן מענים שונים.

קהילה:

קשר עם מנהיגות היישוב עם המערכות החברתיות
המקצועיות הפועלות בו לקידום חיי הפרט והקהילה.
עבודה מערכתית מול כל המערכות במרחב )מרפאות,
משטרה וכו'.
ליווי הקהילה במצבי משבר  ,שינוי וחירום.

מנהל וזכאות:

מתן סיוע חומרי עפ"י הוראות משרד הרווחה.
עובדים סוציאלים כוננים זמינים דרך המוקד כל
שעות היממה.

מידע ותקשוב

החזון:
לרשות התושבים כפרטים ,כחברה וכקהילה ולרשות המועצה במטה יהודה
עומדת הטכנולוגיה המתאימה ביותר לשמש כמנוף לקידומם וכארגז כלים
למימוש תפיסות ותהליכי החלטה .וביצוע יעילים ,מועילים ומתקדמים
המימוש:
שדרוג טכנולוגיית מערך החינוך במועצה לטובת השבחת הישגי התלמידים
הגברת נגישות שירותי המועצה לאזרחיה בתחומים השונים באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים – שירות תשלומים באתר ,הנגשת פעילויות בטלפונים
חכמים ,דף פייסבוק
שיפור סביבות העבודה של עובדי המועצה
מתן מענה רלבנטי בשעת חירום ('צוק איתן') הן לכלל המועצה והן לאזורים
ספציפיים
הגברת השרידות והאמינות של מערכות המחשוב במועצה
הגברת יחס עלות/תועלת בהשקעות המחשוב המועצה
התייעלות באמצעות בניית מערכות רוחביות לשירות כלל אגפי המועצה
קדימה אחורה בית

האגף לאיכות הסביבה ושיפור פני הכפר
מטרת האגף:
לאפשר לתושבי המועצה האזורית ,לקיים אורח חיים איכותי בתחומי התברואה,
איכות הסביבה ,הביטחון ,רישוי עסקים וטיפול בבעלי חיים משוטטים.

עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2015
תברואה:
הגדלת ימי פעילות פינוי האשפה .
הפעלת פרויקט מוטמנים במספר ישובים .
תוכנית אב להפרדת פסולת ביתית
בטחון :
טיפול ומענה ביישובי קו התפר – אמצעים טכנולוגיים
ותוספת כח-אדם .
הפעלת חוק השמירה .
שיפור ומיסוד כיבוי אש ביישובים

מחלקת חשמל
תכנון ופיקוח בתשתיות ותאורה בשכונות החדשות.
טיפול בעמודים – נזקי סופת השלג.
שיקום עמודים ,מרכזיית תאורה ורשתות חשמל.
תוספת תאורה להרחבות חדשות.
השירות הווטרינרי:
השלמה של בניית הכלבייה החדשה .
הצבת קראוון לטיפולים .
העסקת ווטרינר כאחראי על הכלבייה.
המחלקה לרישוי עסקים :
קידום ופיקוח תהליכי רישוי בכל העסקים החייבים רישיון .
שיפור נגישות המידע לתושבים.

ביטחון

עשיה מרכזית בתחום היערכות לחירום בשנת העבודה :2014
• אימון מערך החירום של המועצה בנושא עבודת מטה.
• שיפור המענה הרשותי והיישובי לאירועי חורף )שלג(
העלולים לשבש את שגרת החיים.

תכנון בתחום היערכות לחירום לשנת העבודה :2015
• שיפור המענה היישובי כנגד שריפות • .הקמת צוותי
צח"י )צוותי חוסן ישוביים(
• שיפור מוכנות הישובים לאירועי חירום.

תכנית עבודה  -פיתוח

תכנית עבודה-פיתוח
מחלקה

כללי

הנדסה

מטרות ויעדים
מיפוי גיאוגרפי של פעילות האגף
הרחבות מושבים
יישום חוק עזר לסלילה ושצ"פ
פיתוח כבישים
פיתוח תשתיות ביוב

מחלקת מבני
ציבור וחינוך

בינוי ,בדק בית ,אחזקה ובטיחות
במבני ציבור וחינוך
פיתוח תשתיות בישובים

תיירות

קידום ופיתוח פעילות תיירותית,
חקלאית ועיסקית
הטמעת תוכנית אב לתיירות
ומיתוג הלב הירוק

שנת יעד תקציב
)אש"ח(
בתאום עם אגף מידע ומחשוב
300 2015-19
ליווי יחד עם צוות ההרחבות
2015-19
בהתאם לדרישה יישובית ובהרחבות חדשות
25 2014-15
 20,000 2015-19בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד התחבורה
כולל תוכנית חומש לכפרים הערביים.
 244,000 2015-19ביצוע והקמת מאספים יישוביים ,מאספים בין
ישובים ומתקני ביוב.
 22,000 2015-19ביצוע פרויקטים במבני חינוך וציבור וכן
תיקוני ליקויי בטיחות והתאמת מבנים לחוק
הנגישות.
 44,000 2015-19ייזום וליווי נציגי היישוב לביצוע עבודות
פיתוח ביישוב.
קיום אירועי תרבות ,פסטיבלים ,כנסי
1,500 2015-19
תיירות,ליווי יזמים וחקלאים
קיום ועדת היגוי אסטרטגית לתיירות ,ועדה
2015-19
חקלאית
הערות

קדימה

אחורה

בית

