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חברי ועד יקרים, 
המועצה האזורית מטה יהודה מברכת אתכם הבוחרים לעסוק בעשייה למען הציבור. 

אנו, נבחרי הציבור, מחויבים לשרת את התושבים במקצועיות, במסירות ובאדיבות, 
לממש את החזון המועצתי ולהעניק לתושבים את איכות החיים הגבוהה בישראל.

בחוברת זו שלפניכם, תמצאו כלים לניהול הישוב שיסייעו בידיכם לתכנן ,לארגן 
ולבצע את הפעולות הנדרשות מכם כהנהגת הישוב, לפיתוחו ושגשוגו של הישוב.

כולנו יחד למען מטה יהודה,

דבר ראש המועצה

שלכם,
משה דדון



חזון יישובי
החזון היישובי הוא כלי ניהולי ראשון במעלה, ממנו נגזרות 
פעולות הוועד, סדרי העדיפויות, תכניות העבודה והקצאת 
המשאבים , בעצם החזון מתאר את המציאות אליה שואף 

היישוב להגיע.

היותך יו"ר וועד מחייב אותך, יחד ביחד עם שאר חברי הוועד, 
לבחון ולהגדיר לאן פני היישוב, תוך התייחסות לכלל הגורמים 

הן הפיזיים: תשתיות, גבולות, מבני ציבור, מתקנים, חזות, 
והן החברתיים : חוסן קהילתי, תהליכי הזדקנות, קליטת תושבי,

פעילות תרבות ונוער וכו'
החזון היישובי ישמש את הגורמים המקצועיים, יקיף את כל

התחומים ויצייר כיוון אליו יצעד היישוב למספר שנים קדימה.
המועצה האזורית מטה יהודה, פועלת על פי חזון ראש המועצה
הקורא להוביל באיכות החיים וממנו נובעים התכנון האסטרטגי,

התקציב, תכניות העבודה, נהלי העבודה ובעצם כל פעולות 
המועצה. 
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תכנית עבודה לשנת 2015



 פעולות הכרחיות לקיום ישובפעולות הכרחיות לקיום ישוב

 הערות ההוצאה  

 הישוב והיקף הפעילות משרה בהתאם לגודלאחוזי  מזכיר מינהל

   ח"הנה  

ניתן לבטח דרך המועצה–ביטוח דירקטורים , מבני ציבור ביטוח ביטוחים    

   משפטי  

  ח חיצוני"י רו"ע ח שנתי"דו  

   משרות נוספות  

 בנקים, דפוס, טלפון, אינטרנט הוצאות משרדיות  

 הישוב והיקף הפעילות אחוזי משרה בהתאם לגודל ק"ענ תרבות

   חוגים  

   קיץ  

  לפחות שלושה אירועים בשנה אירועים לקהילה  

   נוער  

   סיפריה  

 בתי כנסת, מקווה דת  

  ישנה השתתפות מועצה מועדון ותיקים  

   תרבות תורנית  

   גנן חזות

 תיקונים, נקיון, אחזקה, חשמל אחזקת מבנים  

   הדברה  

 בדיקה ותקן מתקני משחקים  

   מים    

 י"צח  כללי
חירום יישובי המבוסס על חברי וועד היישוב ובעלי   הקמת צוות

 תפקידים נוספים



אחוז  
 הערות תאריך יעד עלות משוערת פעילות מתוכננת תחום מהתקציב

          
         מנהלה 30%

          
          
          
          
          
          

         תרבות
          

30%           
          
          
          
          
          
          

        
          

חזות  40%          
          
          
          
          



מקורות תקציביים



תחומי האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
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ליווי מקצועי לוועדים.
הכשרות לחברי ועדים.

גביית מיסים.
שירותי מוקד מועצה (בטחוני ומוניציפלי).

קידום יוזמות ופרויקטים ברמה יישובית וליווי הנהגת הישוב מול משרדי ממשלה.
הקמה ואחזקת מוסדות חינוך כולל גינון .

ביטחון למוסדות חינוך
יוזמות חינוכיות ותכניות ייחודיות.

קידום פעילויות ספורט תרבות ונוער.
פעילויות תרבות ברמת מועצה וברמה אזורית.

השתתפות בפעילות תנועות הנוער.
חוגים ב"יד חריף" ושלוחותיו.

שירותי דת.
שירותי רווחה.

שירותי ניקיון: פינוי אשפה, פינוי מכולות, גזם.
טיפוח הישוב ע"י טרקטור מועצה.

פיקוח איכות סביבה.
שירותים וטרינריים.

רישוי עסקים.

לכידת בע"ח.
אספקה והחלפה כלי אצירה.

מכירת קומפוסטרים.
אחזקת מערכת החשמל ביישובים.

מיחזור ביישובים: הקמת מתקני מיחזור, פינוי בקבוקי פלסטיק, נייר עיתון, חומרי טקסטיל.
פיקוח בניה .

אחזקת מערכות ביוב
עבודות תשתית ביישובים מתקציבי פיתוח.

הקמת מוסדות ציבור.

שירותי המועצה לועדים


