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אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל

מחלקת יישובים  -ייעוד
המחלקה מהווה עוגן מקצועי ומתמשך של המועצה והישובים בתהליכי פיתוח ארגוני וקהילתי של
ההנהגות וההנהלות.
המחלקה מקדמת את שיתופי הפעולה במרחב ,מתוך ראייה מערכתית שלה שותפים הנהלת המועצה,
הנהגות הישובים ,ובעלי תפקידים במועצה ובישובים.
על פי תפישת עולמה" ,עושה המחלקה את ההבדל" ,באמצעות תכלול עבודת המועצה למען חיזוק
והעצמת הישובים ותושביהם וזאת על בסיס חמשת תחומי הליבה שלה.
תחומי הליבה:
מחלקת יישובים מיישמת את חזון ומדיניות המועצה ,כגורם מוביל ומתכלל ,במציאות הדו רובדית,
בניהול של חמישה תחומי ליבה:






שיפור איכות השרות לתושב
ליווי הנהגות ביישובים
בינוי ופיתוח קהילתי ביישובים
תכנון בונה קהילה
קהילה של קהילות

כפר מסריק
לוחמי הגטאות

צוות מחלקת יישובים ישב ,חשב ,ליקט וריכז עבורכם וכעת גאה להציג בפניכם את "התורה שבכתב"
שתסייע לכל אחד מכם לבצע תפקידכם על הצד הטוב ביותר.

מצובה

כל החומרים הנמצאים בהתקן זה מטרתם ,להעניק לכם את הידע והכלים הבסיסיים על מנת שתוכלו
למלא את תפקידכם באחריות וביעילות ,מתוך הכרה של המסגרות בהן אתם פועלים.

לימן
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון

בין החומרים שנאספו כאן תוכלו למצוא חומרים שחלקם עוסקים בעקרונות בלבד ,חלקם העמקת ידע
בצד הקהילתי והמוניציפאלי ,וחלקם חומר עזר ובסיס לעבודה.

עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה

פעילותכם מבורכת ,זו שליחות לתת מהידע והניסיון שלכם ,מזמנכם ומכישרונכם כדי שאיכות החיים
ביישוב תשתפר.
האמינו בדרככם ,פעלו על פי החוק ,שתפו את הציבור בעשייה ,חזקו את תחושת השייכות וגאוות
התושבים ויחד תובילו קדימה את יישובכם.

רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת
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מה תמצאו בדיסק זה:
אדמית

 .1השלטון הדו רובדי במטה אשר :מדריך לעבודה משותפת של הנהגות היישובים והמועצה

אחיהוד

 .2מדריך לחבר וועד ומנהל היישוב

אילון
אפק

 .3על תוכנית עבודה ,תקציב ומה שביניהם

אשרת

 .4צו המועצות האזוריות

בוסתן הגליל

 .5מצגת צו המועצות האזוריות – ועדת ביקורת .

בית העמק
בן  -עמי

 .6דף מידע בנושא כספים והתנהלות כספית וחשבונאית בין אגף הכספים ליישובים.

בצת

 .7ביצוע עבודות ע"י ועדים מקומיים  -חוק חובת המכרזים

געתון

 .8נוהל ועדת קבלה אזורית

גשר הזיו
חניתה

 .9דוגמא לנוסח מכרז מנהל מוניציפאלי

יחיעם

 .11דו"ח בקרת ביצוע -סיכום ישיבה מיום..

יסעור

 .11בעלי תפקידים ביישוב – דוגמאות להגדרות תפקיד

כברי
כליל

 .12נציג היישוב במליאה  -תפקיד

כפר מסריק

 .13צוותי צח"י מודל הפעלה ,תפקידים

לוחמי הגטאות

 .14טופס האצלת סמכויות

לימן
מצובה

 .15ועדת ביקורת תפקיד ונהלים

נס-עמים

 .16מדריך לצמיחה דמוגרפית

נתיב השיירה

 .17חוברת לנקלט

סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

981534
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