מועצה אזורית הגלבוע
תכנית ארגונית ואסטרטגית

ערכים מנחים ,רציונל ודרך
הערכים המנחים מתווים את הדרך ,להגשמת מטרות העל של הארגון.
את הערכים המנחים תרגמנו לתשתית ארגונית כוללת ,על מנת למקד פעולה בארבעת תחומי
הליבה של הארגון:

חינוך

שירות

ישובים

מנופי צמיחה

אבני דרך
לתהליך
אסטרטגי

מבנה ארגוני

ראייה
ושותפויות
אסטרטגיות
כוללות

ראייה ושותפויות אסטרטגיות כוללות
•

הובלת ראייה ותכנון מהלכים לגיבוש תכניות מערכתיות וארוכות טווח.

•

ייזום וזיהוי הזדמנויות וממשקים
כדוגמת :תכנית ממשלתית לחיזוק הצפון ,תכנית  ,922תכנית אב
לשטחים פתוחים ,מדיניות מיזמי אנרגיה ,התייעלות אנרגטית,
פיתוח נחל חרוד ,פניות של יזמים ,קידום חקלאות והתמודדות עם
כלבת  -בשיתוף מועצות שכנות וארגונים רלוונטיים ,פיתוח אירגוני ועוד.

•

ייזום וזיהוי שותפים אסטרטגיים
כדוגמת :נתיבי ישראל ,רמ"י ,ועדה מחוזית ,קרן לשיקום מחצבות,
קק"ל ,רשות הטבע והגנים ,משרדי ממשלה ,רשויות ניקוז ועוד.

•

יחידות המטה מבטאות למעשה את הראייה האסטרטגית של הפעילויות בתוכן:
יחידה אסטרטגית ,מש"א ,מעברים ,תכניות לאומיות ,שירותים חברתיים,
תחבורה ,דוברות ,תיירות ופיתוח מנופי צמיחה ,מחלקת ישובים ,מוקד ועוד.

•

מחלקת הישובים היא דוגמה לביטוי הראייה הרחבה והניהול של כל צרכי
הישובים המידיים ולטווח הארוך ,מול המועצה ומול גורמים חיצוניים.

חזון מבני – תואם מדיניות ותחומי ליבה
מליאת המועצה
ראש המועצה
לשכה

ע .ראש מועצה

מנכ"ל

סגן ומ"מ

סגן

ע.ס .ראש מועצה

מינהל שירות
לתושב

תאום
ובקרה

גזברות

ניהול כללי
אסטרטגיה
ואירגון

מינהל חינוך

מינהל פיתוח
תכנון והנדסה

מנכ"ל המועצה
ניהול שוטף ,וניהול תחומים ויחידות אסטרטגיים
מליאת המועצה
ראש המועצה

מנכל המועצה
ע .מנכל המועצה (צוערת
לשלטון המקומי)

מחלקת
תחבורה

תיירות
(טרם
הוקמה)

יחידה
אסטרטגית

מוקד
ופניות
הציבור

מחלקת
מיחשוב

מחלקת
תרבות

משאבי
אנוש
והדרכה

מחלקת
שירותים
חברתיים

מחלקת
יישובים
(גובשה
תשתית-טרם
הוקמה)

יחידת
מעברים
ועסקים
קטנים

מחלקת
דוברות

תאום ובקרה
ניהול תהליכים ,ביצועים ובקרה בתחומי אחריות המועצה
מליאת המועצה

ראש המועצה

אגף תאום ובקרה

מבקר
פנים

בקרת
תהליכי
יישום
דוחות

אבטחת
מידע

גזברות -כיום


ניהול תהליכים ,ביצועים ובקרה בתחומי ניהול הכספים



מליאת המועצה

ראש המועצה

גזברות

הנה"ח

רכש

גיוס
משאבים

גביה
ותשלומים

מינהל שירות לתושב
מליאת המועצה
ראש המועצה

מינהל שירות לתושב  -סגן ראש המועצה
מזכירת מינהל

מחלקת
וטרינריה

יחידה
סביבתית

ועדה
חקלאית

ע .סגן ראש מועצה

מחלקת
ביטחון
ובטיחות

אגף שפ"ע
מחלקת
תברואה

יחידת
שירותי דת

מינהל פיתוח תכנון והנדסה
מליאת המועצה
ראש המועצה

מינהל פיתוח תכנון והנדסה  -סגן ראש המועצה
מזכירות מינהל

מחלקת הנדסה
ע .מהנדס מועצה -צוער לתכנון אורבני

קולחי הגלבוע

חברה כלכלית
וועדה
מקומית
לתכנון ובניה

מחלקת
רישוי עסקים

מחלקת
אחזקה

מינהל חינוך
מליאת המועצה
ראש המועצה

מינהל חינוך

אגף חינוך פורמלי  -לידה עד יב'

מחלקת
הגיל הרך
(גני ילדים)

מחלקת קידום
נוער

מחלקת
בתי הספר

* כשלב ביניים יתפקד אגף החינוך הבלתי פורמלי כנפרד מאגף החינוך הפורמלי

מרכזים קהילתיים
מליאת המועצה
ראש המועצה

מרכזים קהילתיים בשיתוף החברה למתנ"סים

חינוך בלתי פורמאלי

מעונות
יום

נוער

אולפן
למחול

** כשלב ביניים יתפקד אגף תרבות כמחלקה

אגף ספורט

אבני דרך בתהליך אסטרטגי-
יישום והטמעה
תשתית
ארגונית

כלים
ארגוניים

מדיניות
ארגונית

אקלים
ארגוני

מדיניות ארגונית
.1
.2

.3
.4

.5
.6

.7

הטמעת ערכים אירגוניים
תודעת שירות ,אדיבות ,גיוס משאבים ,יוזמה ,אחריות ,חיסכון צניעות ,מנהיגות ועוד.
שקיפות
 .1פרסום פרוטוקולים וסיכומי מפגשים עם גורמי חוץ ויישובים.
 .2שיתוף אירגוני  -מנגנון תאום פנים ארגוני לדוגמא :שולחנות עבודה(.פרויקטים,
סיכון ,אירועים ,היערכות למטה
 .3שיתוף ציבור  -פורומים כשותפים להתנהלות ולפעילות ,צירוף תושבים לישיבות עם
גורמי חוץ ,מפגשי ציבור פתוחים ועוד.
פרגון שוטף
ליישובים ,ארגונים ,תושבים ,מחלקות ועובדים.
נוכחות בשטח
סיורים יזומים ופגישות מחלקתיות ומנהליות שישולבו בתוך תכנית העבודה השנתית
השוטפת.
עם הפנים לתושב
לדוג' :הפעלת ערב קבלת קהל.
מיושם במינהל החינוך
משובים
מ.גבייה -הכשרת מנהלי ביניים
קבוצות מיקוד וטפסי משוב.
אגף שירותים חברתיים -הכשרת פורום מזכירות
לשכה ומטה -שיפוץ בית קשישים ב"יעל"
משימת דגל בכל מינהל.

תשתית ארגונית
.1

.2

.3

.4

הגדרות
בכל מחלקה יוגדרו מבנה ארגוני ,תפקידים ,סמכויות ,תחומי פעילות,
ותחומי אחריות של כל עובד - .מתקיים חלקי בחלק מהמחלקות
תכניות עבודה
בכל מחלקה ותחום פעילות תגובש ותוגש תכנית עבודה שנתית- .בגיבוש
ניהול מידע
המידע האירגוני ינוהל באופן שישמש וישרת את כל בעלי התפקידים
 בעבודההרלוונטיים.
ישיבות קבועות
פורום מנהלים מצומצם ורחב ,מנהלי מחלקות במחלקות ,סטטוס
פרויקטים ,פורום מנהלי ביניים ,פורום מזכירות ,התנהגויות בסיכון,
היערכות לאירועים ולמפגשי מטה ועוד.

כלים ארגוניים
.1
.2
.3
.4

.5

כללים והנחיות
יגובשו ,יפורסמו ויוטמעו כללי עבודה מנחים בשוטף ובחירום.
תכנית אירועים שנתית .תגובש ותפורסם לכל הרלוונטיים .בעבודה.
"שולחנות עבודה" – יפעלו בשוטף ,עפ"י פרויקטים רוחביים משותפים.
אחידות
יגובשו פורמטים אחידים לתיעוד ,סיכום ,מעקב ביצוע ,דיווח ועוד.
מכתבים לגורמי חוץ -אחידות בפורמט ונוהלי בקרה בתוך כל מינהל.
מידע לעובדים ולתושבים
לדוג' :אחת לשבועיים יופץ לכל העובדים-מידעון –לקראת ביצוע
ואחת לרבעון יופץ מידעון לתושבים -.קורה
תופעל 'טלוויזיה' :להעברת מידע והודעות לציבור בכל קומה -קורה

פיתוח תחום היערכות לחירום וצח"י בהובלת מחלקת ביטחון

אקלים ארגוני
 .1יגובשו וייושמו נהלי קליטה ופרידה מעובדים .בעבודה

.2
.3

.4
.5

יבוצעו שיחות משוב ,מהלכי קידום וביסוס אופק לעובדים ועוד (בוצע
במינהל החינוך).
יתקיימו באורח שוטף פעילויות לטובת העובדים .לדוג':
פורום הכשרת מזכירות ,פורום הכשרת מנהלי ביניים ומנהלים בכירים
הכשרה למחלקת הגביה מחלקת הרווחה ועוד
 .1הכשרות
קליטת רכזת הדרכות והכשרות עובדים
 .2הדרכות
טיול עובדים רגלי בגלבוע ,יום עובדים בתא ,גמדים-ענקים ,התגייסות בשטח ועוד
 .3פעילות חברתית
יינתנו משובים חיוביים למחלקות ולעובדים על אירועים ופעילויות.
תתקיימנה "תערוכות מתחלפות" במסדרונות ובאולם המליאה:
לדוג' :משפטי השראה וצילומים ,יצירות מגני"ל ,בתי"ס ואומנים
מקומיים ותערוכות מידע על ומטעם היישובים -.חלקי

"גישה היא דבר קטן שעושה
הבדל גדול" (וינסטון צ'רצ'יל)

