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רמת שירות גבוההר"תב1

, מועצה ממוקדת לקוח

מועצה נגישה לכלל 

תושביה

תוכנית מיתוג

גיבוש אסטרטגיית שיווק 

ליווי , וכתיבת תוכנית עבודה

וייעוץ שנתי בתחום זה

מחלקת 

דוברות

ראש 

, המועצה

מחלקות 

המועצה

1.1.1531.12.15177,000

: לאחר אישור מכרז

קיום ישיבת - חודשיים

הצגת , הנהלה

. התכנית המפורטת

אבחון -חודשיים

. וקביעת דרך פעולה

התחלת -חצי שנה

ביצוע והטמעת 

.התכנית

ביצוע והטמעה 

של תכנית 

מיתוג

טרום מכרז

21614000720

קשר עם 

תקשורת 

ארצית

שמירה על הקשר עם 

התקשורת הארצית באופן 

שוטף

מחלקת 

דוברות

ראש 

המועצה
152000-דצמ15-ינו

הגדלת כמות 

פרסומי 

-המועצה ל

 פרסומים 2000

בשנה

תוכננה ארוחת הוקרה 

לכתבי דרום בשיתוף 

מרחבים

רמת שירות גבוהה31614000550
מועצה נגישה לכלל 

ממוקדת לקוח, תושביה

ערב סיכום 

שנת 

חוברת+עבודה

קיום ערב סיכום שנת עובדה 

והצאת חוברת מסכמת 

במטרה לחשוף את הציבור 

למתרחש

מחלקת 

דוברות

מחלקות 

המועצה
1550,000-דצמ15-ספט

- 2016חודש ינואר 

קיום ערב לוועדים 

חודש . וחברי מליאה

- 2015דצמבר 

הוצאת חוברת לבתי 

התושבים

חשיפת 

התושבים 

לפעילות 

המועצה 

השוטפת

איסוף חומרים במהלך כל 

השנה

רמת שירות גבוהה41614000550

, מועצה ממוקדת לקוח

מועצה נגישה לכלל 

תושביה

אמנת שירות

חוברת המסכמת את שירותי 

המועצה וסוקרת בפני 

התושבים את אופי השירות 

שמעניקה כל מחלקה

מחלקת 

דוברות

ראש 

, המועצה

מזכירות 

, המועצה

מחלקות 

המועצה

1553,100-יול15-אפר

קבלת - 2015אפריל 

כל הנתונים ועריכה 

מאי . של חוברת

הצגת חוברת - 2015

- 2015יוני . לאישור

הדפסה ותחילת 

חלוקה אישית לבתים 

במשך כחודש

חשיפת 

התושבים 

למידע על 

פעילות 

המחלקות 

ותפקידיהן

טרום ביצוע

ר"תב5
, רמת שירות גבוהה

תשתיות מתקדמות

מועצה נגישה לכלל 

מועצה מובילה , תושביה

בתשתיות

שלטי חוצות
שיפוץ והחלפת שלטי החוצות 

במועצה

מחלקת 

דוברות

מחלקת 

, ע"שפ

מחלקת 

הנדסה

תלוי 

תקציב
36,000

: לאחר אישור תקציב

הצגת - שבועיים

, אישור עיצוב, הדמיה

אישור קונסטרוקטור 

. ויועץ חשמל

ביצוע - חודשיים

יחידה אחת בצומת 

. המזלג ואישור

- ארבעה חודשים

.פרויקט בסיום

 5החלפה של 

שלטי חוצות
טרום מכרז

2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 

מחלקת דוברות

סעיף תקציבימס
מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
תיאור המשימהשם המשימה

גורם 

אחראי
בתיאום עם

ז"לו
משאבים

תקציב 

בתאום עם )

(הגזבר

מדדים
סטאטוס


