אגף הנדסה
מטרות האגף:
האגף עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי ארוך וקצר טווח ,ומטפל בפרויקטים ציבוריים,
אזוריים ופנים יישוביים ,כולל תשתיות ,שימור אתרים ושדרוגם.
מבנה האגף:
מנהל אגף הנדסה
אבי שרון
מזכירות האגף
דבורי באב״ד ,ליאורה חסתוי
ועדה לתכנון ובנייה

מהנדס המועצה
יעקב ביקוב

רכזות פרוייקטים
עינת עמיחי ,עטרה רבי

פרוייקטים
הנדסיים

מ .ועדה לתכנון ובנייה
רעיה דוד

פיקוח בנייה
ארקדי ,מאיה

רשות רישוי
אלונה ,איילת ,לבנה ,גיל ,תאיר

בעלי התפקידים (הרלוונטיים לממשק העבודה עם מנהל הקהילה):
אבי שרון  -מנהל אגף הנדסה
יעקב ביקוב  -מהנדס המועצה
רעיה דוד  -מנהלת תפעול ועדה
עינת עמיחי  -רכזת פרויקטים
עטרה רבי  -רכזת פרויקטים
דבורי באב״ד ,ליאורה חסתוי  -מזכירות האגף
נהלי העבודה של האגף מול מנהלי הקהילות כפי שהאגף רואה אותם:
בנושא פגישות עם מנהל האגף והמהנדס ,יש לפנות למזכירת האגף ולתאם פגישה
מסודרת .כמו כן ,האגף דואג לערב את מנהלי הקהילות באופן יזום בפגישות רלוונטיות.
נהלי העבודה של האגף מול התושבים כפי שהאגף רואה אותם:
הגופים הרלוונטיים שנמצאים בממשק עם התושבים הינם:
•הועדה לתכנון ובניה – אליה פונים בנושא רישוי ופיקוח ,בהתאם לנוהל רפורמת רישוי זמין,
משלב המידע עד למתן טופס  ,4לפי הרפרנטים של הישובים.
•תלונות על עבירות בניה – יש לפנות ישירות לפקחים.
• מפגעים ותשתיות – יש לפנות לאגף דרך מזכירי היישובים ,מוקד  100או מוקד המועצה.

תחומי אחריות אגף הנדסה

תחום

אחריות
מועצה

אחריות
ישוב

השקעות

על פי הצרכים:
חינוך ,תרבות,
ספורט ,תשתיות
ויחידות דיור

אפשרות להשתתפות
כספית

תכנון

מיזמים ציבוריים

העמדת גורם מקצועי
ייחודי וצוותי ליווי

יזום ,תכנון
וניהול
פרויקטים

תשתיות ומבני ציבור

העמדת גורם מקצועי
ייחודי וצוותי ליווי.
פרויקטים כלכליים
שאינם ציבוריים

הכנת תכניות
אזוריות ,יצוג
בועדות

ועדות סטטוטוריות
ליווי על פי העניין

יידוע הציבור

ליווי מקצועי
וסיוע לישובים
בתחומים
הנדסיים

תכנון ,פיתוח ,יעוץ

הובלת התהליך על
פי אופי הפרויקט
באמצעות צוות מקומי

נורמות/מדדים

מסמך הנדסה:
תרשים זרימה – שלבים בניהול
פרויקטים

שתאת
תפי גף וב
א ש
ה היי

אגף הנדסה
שותפים למפגש :מנהל האגף ומנהלי מחלקות  /בעלי תפקידים רלוונטים
•תמונת מצב נוכחית של הישוב מנקודת המבט של האגף
•תמונת מצב עתידית רצויה בהיבטים של תכנון ובניה
•תוכניות לעתיד מצד האגף
•בביצוע
•בתכנון
•לקראת תכנון
•מצב התב"ע בישובך  /האם יש עבודה על התב"ע  /צורך בשינויי תב"ע

אגף הנדסה
•תמונת מצב נוכחית של הישוב בהיבטי תכנון והנדסה
•תמונת מצב עתידית רצויה בהיבטים של תכנון ובניה
תוכניות לעתיד:
•בביצוע
•בתכנון
•לקראת תכנון
•מצב התב"ע בישוב  /האם יש עבודה על התב"ע  /צורך בשינויי תב"ע
•חלוקת האחריות בתחומים השונים בין בעלי התפקידים השונים
(מנהל קהילה /מרכז משק /אחראי תשתיות וכו' )...לנוחות האגף

אגף הנדסה  -סיכום שיחה משותפת
תאריך ____________________ :

שם הישוב:

____________________________

משתתפים מהמועצה _________________________________________________________ :
משתתפים מהישוב __________________________________________________________ :

פירוט

אחריות
לביצוע

הערכת זמן
הביצוע

סטטוס ביצוע
(לפגישות הבאות)

עדכונים בתחומי
האחריות
הקיימים
השלמות
מידע
נדרשות
נושאים
נקודתיים
לטיפול
פרוייקטים
משותפים
צפויים
המלצה
לפגישות עם
בעלי תפקידים
נושאים
נוספים

תאריך לפגישה הבאה ____________________ :בהצלחה!

הערות

