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- העלאת רמת השירות

תושב כלקוח

סביבת עבודה מזמינה ומאפשרת 

שירות לקוחות מופתי ואיכותי 

במועצה

הנגשת מידע ושירותים

הסדרת ארכיון לתוכניות 

פיתוח , ביוב, מים: תשתיות:בנושא

בהרחבות וביישוב הוותיק כולל 

הגדרת מבנים ציבוריים קיימים

רומן וירדן
מתכננים ונציגי 

מושב
01.01.1531.12.15

ציוד , מקום, הקצאת כח אדם

נדרש להסדרת הארכיון
שוטף

יש צורך בבדיקה של כל תיק ותיק בכל ישובי המועצה וכן באזור התעשייה 

וכל חומר שחסר יש לפנות לארכיון , לאתר חומר קיים. ובמתחם קריית החינוך

יש לפנות , ובמידה ולא קיים שם, י הסדרתם בארכיון החדש"המרכזי ע

למתכננים להשלמת החומר ובמידה וגם אצל המתכננים לא קיים יש צורך לפנות 

נאלץ ,י ובמידה ולא "למודדים ולחברות נלוות כמו מינהל מקרקעי ישראל ומפ

.לבצע מדידות במקום

המשך מועצה נגישה למידע ושירותים שונים של המועצה
התוכניות הקיימות נכון להיום 

 מהנדרש40%: הם

התייעלות וחיסכון, תשתיות2

, סביבת עבודה מזמנת ומאפשרת

מועצה השואפת להיות בחזית 

הידע והחידושים

הנגשת מידע ושירותים

הפקת . 1:   ראשוני GISהקמת 

. 2מפות וניתוחים גיאוגרפיים 

מחשוב הנדסי סקרי תשתיות עדכון 

מידע מערכתי

רומן וירדן
מתכננים ונציגי 

מושב
1.5.1531.12.16

רכישת תוכנה המאפשרת 

GISהקמת 
שוטף

מינהל מקרקעי , משרד השיכון: הוספת קבצים ממתכננים וממשרדים נלווים כמו

י ולהסדרם במחשב המועצה באמצעות תוכנת אוטוקד בשכבות או "מפ, ישראל

GISבתוכנת 

הסדרי תנועה והסדרת תחנות הסעה : המשך קבלת חומר בסיסי לצורך תכנון מהיר של 

קבלת נתונים על שטחים ', מים ביוב וכד, תוכניות אב,  וחישובים נידרשים לצורך תחבורה

ושטח מדרכות , שטחי אספלט, אורכי כבישים)ציבוריים מעובדים ומתוחזקים עלי ידי המועצה 

, מעקות בטיחות: כמות תמרורים ואמצעי בטיחות כגון, אורכי ניקוז והנחתם, משתלבות

כיום הנתונים לא קיימים  מועצה . סניקה ומים, חישוב אורכי ביוב, מעברי חציה ופסי האטה

אינה נגישה למידע

 מהחומר לא מעובד80%כיום 

מעוצה מובילה בתשתיותתשתיות מתקדמות3

פ סדר "הכנת תכנון ע

פ הקצבות "עדיפויות וע

י משרדים "שמתקבלות ע

שונים

- סקר דרישות להעלאת איכות החיים 

 קילומטר 4מושבים עוטף עזה עד 

י בחירת ההנהלה" קילומטר עפ7ועד 

רומן והנהלת המועצה 

נציגי הישוב חברות ניהול 

.פרוייקטים

1.1.1531.12.15נציגי ישוב
ציוד , מקום, הקצאת כח אדם

נדרש

תקציב סיבסוד 

ממשלתי
העלאת רעיונות וגיוס מתכננים

המשך הכנת פרוגרמה מפורטת ותכנון לצורך בקשת סבסוד נוסף ממשרדים הרלוונטים 

ובנייה במושבים ללא מגבלות
הצגה רעיונית

400,000:כ אומדן לתקציב"סה4

2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 

מחלקת הנדסה

סעיף תקציבימס
מתוך מטרות )מטרה 

(הלבה
בתיאום עםגורם אחראיתיאור המשימהשם המשימה(מתוך פירוט היעדים)יעד 

ז"לו
משאבים

בתאום )תקציב 

(עם הגזבר

מדדים
סטאטוס

 :הערה
 מימשנו באופן חלקי את המטרות עקב חוסר בכוח אדם   2014 בשנת


