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גבוהה שירות רמת1

מועצה המבטיחה אחריות 

חברתית

מועצה המבטיחה אורח 

חיים של שיתוף והשתתפות 

תושבים

מועצה נגישה לכל תושביה

צעירים

במרכז צעירים משותף ' קומה א'ליווי הקמת 

מרחבים והעלאת הנושא על סדר -שדות נגב

היום במועצה

אורי

, פאולה 

ת מרכז /מנהל

צעירים החדש 

או 

ית /פרוייקטור

, להקמתו 

פרלמנט 

צעירים

15קיץ 14' דצמ
תקציב , א"כ, זמן

פרסום, הצטיידות 
לא ידוע בשלב זה

, הגדרת מקום פיזי למרכז הצעירים המשותף 

העמקת קשרי העבודה אל מול תחום צעירים במרכז 

' , מיקוד תחומי העיסוק לשלב א, מועצות איזוריות 

ניתוח , בניית מסד נתונים רלוונטי לחתך הגילאים

צרכים תקציביים והגדרת משימות להמשך

מרכז צעירים קיים 

תחומי עיסוק ,ת"בע,מבנה)

מוכר בקרב  (נבחרים

אירוע , האוכלוסיה הצעירה 

' גיוס לקוחות'אירועי / פתיחה 

נושא הצעירים נמצא על סדר , 

גיוס חברים , היום במועצה 

פעילים מקרב הישובים 

השונים לטובת הרחבת 

הפעילות

גבוהה שירות רמת2

מועצה המספקת שירות 

לקוחות מופתי ואיכותי 

ללקוחות פנים וחוץ

מועצה ממוקדת לקוח

משתלמים

של ' הכנת תשתית לקליטת מחזור ב

התייעלות והפקת לקחים לאור , התוכנית

' מחזור א

'ב+ ' מחזור א- תפעול שוטף של הפרוייקט 

פיזור מחזור א וקליטת מחזור ב תוך 

התייעלות בתהליך

14' דצמחקלאית.ואורי
, שוטף 

31/12/2015

, ת"בע, רכב, זמן 

, כיתות לימוד 

פעילויות , טיסות

, פנאי ותרבות 

, סיורים מקצועיים 

מחשבים ועוד

ח"מלש1.5

הגדרת גרף הפעילות , ישיבות תיאום פנים וחוץ 

בחירת , וסגירת התיאומים הנדרשים' למחזור ב

ניהול , גביית תשלום, משקים חקלאים למחזור הבא 

ניתוח הגרף קדימה וגזירת , שוטף יעיל ומקצועי

משמעויות

גדילה של המרכז בכמות 

המרכז ממותג , המשתלמים

כמרכז מקצועי בעל 

יישום , סטנדרטים גבוהים 

'לקחים ממחזור א

3
גבוהה שירות רמת

?התייעלות

מועצה המספקת שירות 

לקוחות מופתי ואיכותי 

ללקוחות פנים וחוץ

תרבות ארגונית

מבנה :  יצירת נהלי עבודה והטמעתם

, א יומי"ח כ"דו, תיק ביקורים , ישיבות 

'תהליכי הפקת לקחים וכו, ,סיכומי ישיבות

14' דצממנהלי מחלקותרחל
, שוטף 

31/12/2015

ייעוץ והכוונה , זמן

? , מקצועיים

' סדנאות הטמעה'

למנהלים ומזכירות

-
הפצתם למנהלים , הגדרת נהלים ופורמטים

ז להטמעתם"ומזכירות והגדרת לו

ז מדורג עבודה על "על פי לו

פי הנהלים והפורמטים 

שהוגדרו

4
גבוהה שירות רמת

?התייעלות

מועצה ממוקדת לקוח
(בקרה ומעקב)מ "בו

הגדרת שיטות הבקרה והמעקב אחר 

: משימות ראש המועצה בחתכים השונים

ישיבות /פגישות ועדים/ישיבות מנהלים

, ועדה לתכנון ובניה/פגישות תושבים/עבודה

ctconectעבודה על פי השיטה ' ,  וכו

שינויה/והפקת לקחים תקופתית לשיכלולה

אורי/רחל
מנהלי 

מבקר,מחלקות
14' דצמ

, שוטף 

31/12/2015
-זמן

הפצת , הגדרת שיטת הבקרה והמעקב לכל תחום

ז להטמעתה"השיטה למנהלים ומזכירות והגדרת לו

ז מדורג עבודה על "על פי לו

הצגת , פי השיטה שהוגדרה 

' סגירת המעגלים'שיפור ב

למשימות שונות

תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית

לשכה:שם המחלקה

סעיף תקציבימס
מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
סטאטוסבתיאום עםגורם אחראיתיאור המשימהשם המשימה

ז"לו
(בתאום עם הגזבר)תקציב משאבים

מדדים


