
הועדה לתכנון ובניה- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

שנתי היתרי בניה120הפקת  בקשות להיתרי בניה200-טיפול בכ

שנתי תיקי מידע200הפקת  בקשות למידע להיתר220-טיפול בכאישור היתרי בניה- רישוי 

שנתי דפי מידע תכנוני50הפקת  בקשות למידע תכנוני50-טיפול בכ

שנתי היתרים בסמכות מהנדס10אישור  בקשות להתרת שינויים בסמכות מהנדס10-טיפול בכ

שנתי תכניות בינוי3אישור  תכניות בינוי5-טיפול בכ

שנתי תשריטי איחוד וחלוקה6אישור  תשריטי איחוד וחלוקה15-טיפול בכ

שנתי תכניות בסמכות מקומית5-דיון ב תכניות מפורטות בסמכות מקומית5-טיפול בכקידום תהליכי תכנון

שנתי תכניות בסמכות מחוזית15-דיון ב תכניות מפורטות בסמכות מחוזית15-טיפול בכ

שנתיר הוועדה" תכניות ומסמכי מדיניות והבאתן לידיעת מהנדסת ויו6-בדיקת כמסמכי מדיניות של משרדי ממשלה, בדיקת תכניות מתאר ארציות

שנתירים" תצ10אישור (ר"תצ) תכניות לצרכי רישום 10-טיפול בכ

מחלקת גביהשנתי אישורים להעברת זכויות ולרישום בטאבו100הפקת  בקשות להעברת זכויות ולרישום בטאבו100-טיפול בכרישום בטאבו

אחראית דיגיטציה2העלאת טופס דיגיטלי באתר הוועדהשיפור ודיגיטציית תהליך הרישום בטאבורישום בטאבו

שנתי אישורי תחילת עבודות90הפקת טיפול בבקשות להתחלת עבודות בניהאכלוס והתחלות בניה- פיקוח 

שנתי תעודות גמר80הפקת טיפול בבקשות לתעודת גמראכלוס והתחלות בניה- פיקוח 

שיטור קהילתי ופיקוח סביבתישנתי תיקי אכיפה40-פתיחת כאי גידור אתרי בניה והשלכת פסולת בניין, איתור עבירות בניהשמירה על כללי התכנון והבניה- פיקוח 

שנתי ישובים נוספים3השלמת סקר עבירות בניה בהתאם להנחיות הרשות לאכיפה במקרקעין בתחומי סקר עבירות בניהשמירה על כללי התכנון והבניה- פיקוח 

מחלקת רישוי עסקיםשנתי חוות דעת למחלקת רישוי עסקים30הפקת טיפול בבקשות לרישיון עסק לרבות חידושי רישיונותרישוי עסקים- פיקוח 

GIS2-הטמעת שכבות תצלומי האויר במערכת העדכון תצלומי אויר בכל רחבי המועצה

אחראית דיגיטציה1 דרך אתר המועצהGISגישה לשימוש במערכת ה : חשיפה לשימוש תושבים לשימוש פנימי וחיצוניGIS-פתיחת מערכת ה

מחלקת הגביה2העלאת טפסים מקוונים ועדכון שוברי התשלומים בקישור לתשלום באמצעות האתרטפסים דיגיטליים לצורך פתיחת בקשות וביצוע תשלומים דרך האתר- אתר הוועדה התייעלות

מחשוב2הפצת מידע ועדכונים לציבור המתכננים באמצעות תיבת מייל יעודיתהקמת ערוץ תקשורתי מול ציבור מתכננים

גזברית3יציאה למכרז שמאיםיעול הוצאות הוועדה ושירותי השמאות הניתנים לוועדה

שנתי עובדים בקורס מקצועי2הכשרת קידום והעשרת עובדי הוועדה

1קליטת עובד קבוע במשרה חלקית לטיפול בהיטלי השבחה ואישורי היעדר חובותטיפול בהיטלי השבחה ואישורי היעדר חובותחיזוק ההון האנושי והעצמת עובדים

1לרגל יציאת מידענית הוועדה לחופשת לידה-  חודשים 6קליטת עובד למילוי מקום למשך טיפול בתיקי מידע


