
יעדי המועצה 2020-2023

  יעדי המועצה הוגדרו במהלך שנת 2019 על ידי הנהלת המועצה והמטה המקצועי שלה, כאשר חזון המושבות לנגד עיניהם.
 על בסיסם נוסחו יעדי משנה לביצוע עד לשנת 2023 ומהם נגזרו תכניות העבודה של המועצה במסגרת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח.

על פי תכנית המועצה יבוצע מעקב רבעוני על עמידה ביעדים המוגדרים ואחת לשנה, לקראת הכנת תקציב ותכניות עבודה לשנה שלאחר מכן, יתוקפו מחדש.

בברכה, איתי ויסברג – ראש המועצה

אבני דרך מרכזיות- יעדי משנה קו אסטרטגי – יעד רב שנתי

מתן שירות איכותי לתושב ובניית 
אמון במנגנון המועצה

קיום שקיפות בפעילות המועצה והחלטותיה

בניית תכנית מבני ציבור

הסטת מסלולים משפטיים מול תושבים למסלולי גישור ככל האפשר

"חידוש נדרים" - תאום ציפיות מחודש מועצה תושבים

שיתוף ציבור רציף

חזות הישוב לרמה של בית פרטי 
ומרחב ציבורי נקי ומתוחזק

 הגדרת מדדי שירות ברי מדידה בנושאי שירות, נראות הישוב, 
תברואה ואיכות הסביבה

חינוך יישובי לקיימות, ניקיון ונראות

העברת נראות צירי תנועה ראשיים לשליטת המועצה

השבת המרחב הציבורי לציבור

 ניסוח תכנית גנים ציבוריים מותאמת צרכים ואמצעים 
הכוללת תחזוק שיקום ופיתוח

שירות לתושב

אבני דרך מרכזיות- יעדי משנה קו אסטרטגי – יעד רב שנתי

מועצה בעלת חוסן כלכלי

 35% ארנונה עסקית מהכנסות המועצה העצמיות

מגבלת גרעון שוטף עליונה של 8%

במגבלת עומס מילוות של 40%

חיזוק כלכלה מקומית

 33% מההכנסות מוניציפליות מאיזור תעשיה משותף עם אור עקיבא 
וג'יסר א זרקא

מיצוי פוטנציאל אזור תעסוקה כרמל

קיום בניה מרוסנת על פי מדדים כלכליים וחברתיים

חיזוק קשרי ממשל וגיוס תמיכה ומשאבים חיצוניים

מנגנון המועצה נחשק לעבודה

בניית אופק אישי לכל עובד

שדרוג משאבי כוח אדם

גיבוש צוות מסופק מוטה שירות

 אמצעי עבודה מעודכנים 
וחדשניים לרשות

שדרוג תשתיות מיחשוב

הקמת צוות חדשנות וטכנולוגיה

אסטרטגיה, קיימות ויזמות כציר 
מרכזי לפעילות המועצה

הקמת חברה כלכלית למינוף כלכלי

ניסוח תכנית תיירות יישובית

התייעלות ירוקה מתמדת בתחומי אנרגיה תחבורה אשפה וסביבה

ניסוח תכנית אסטרטגית רשותית 

הפעלת אשכול "מישור החוף"

חוסן יישובי

אבני דרך מרכזיות- יעדי משנה קו אסטרטגי – יעד רב שנתי

 חיזוק האמון במערכת 
הסטטוטורית

אישור תכנית מתאר כוללנית לישובים

תיעוד מלא של מידע הנדסי לשימוש פנימי

חשיפת מכסימום מידע תכנוני וסטטוטורי לקהל

בניית תכנית פיתוח רחובות ברחבי המושבות - ביוב, סלילה, ניקוז וכו'

הנגשת כל מוסדות הציבור

שיפור תרבות השירות בוועדה המרחבית

הגברת נציגות המועצה בוועדות סטטוטוריות

סגירת פערי פיתוח היסטוריים

הנחת קו ביוב ומים א.ת.ח. כרמל

סלילת רחוב האלה ורחוב הראשונים

סלילת רחוב עץ התאנה

בניית מתחם נילי על פי עקרונות המוצא

מימוש התחדשות עירונית בשכונת "גבעת חן"

מימוש התחדשות עירונית בשכונת "יוספטל"

מסירת שכונת "הפרחים"

הקמת שכונת "הדרים"

בניית שכונת "מזרח בנימינה"

בניית שכונת "מערב גבעת עדה"

עידוד תחבורה מוטית תח"צ 
וטכנולוגיה חדשנית

הקמת מסוף תחבורה ציבורי "רכבת בנימינה"

הקמת תחנות הטענה חשמליות

סנכרון כלל אמצעי התחבורה האזוריים לשירות תח"צ אחד

הקמת שביל אפניים גבעת עדה - בנימינה

פיתוח והנדסה

אבני דרך מרכזיות- יעדי משנה קו אסטרטגי – יעד רב שנתי

הפעלת תכנית חינוך יישובית 
מובילה ופורצת דרך

הגדרת עקרונות חינוך יישובי מרכזיים - פורמלי ובלתי פורמלי, נורמטיבי ומיוחד

ניסוח תכנית חינוך בלתי פורמלי

הגדלת המגוון החינוכי

סביבות לימוד ראויות

בינוי מחדש בית ספר הנדיב

בינוי מחדש קריית חינוך על יסודית

בינוי בתי תנועות הנוער

אספקת רמת בסיס ראויה של סביבות לימוד במוסדות חינוך

קהילה חסונה ומאוחדת

שייכות ואחדות יישובית חזקה

מיגור נגע סמים, אלכוהול ואלימות

צעירים כמנוע הצמיחה של הקהילה והישוב

ספורט כדרך חיים

חינוך וקהילה

 לתוכנית
 המלאה


