עמוד  1מתוך  8מבנה אירגוני מבנה אירגוני  1-20נקי
מטרת העל של השינויים במבנה האירגוני היא להביא לשיפור המועצה,

מבנה אירגוני ינואר20-

נוכח מטרות המועצה הנגזרות מחזון המועצה,

אנשים

ותכלית השינויים במבנה האירגוני הם להביא לאופטימום בנושאים הבאים :

חומר

תהליכים כימיה

מליאת המועצה

 .1עבודה נכונה ,מסונכרנת ויעילה של כל מרכיבי המועצה.

מבנה

 .2זמינות למתן שרות מיטבי מהמועצה החוצה כמו גם פנימה.

פיזיקה

ערכים ותרבות אירגונית

ראש המועצה

רוח

 .3הפקת המיטב מהמשאב האנושי במועצה תוך דאגה לעובדים ולרווחתם.

ממונה על
פניות הציבור

החברה הכלכלית
()2

דוברות

יועץ משפטי

מבקר המועצה

צוות הלשכה
()4

תיק מועדוני מופ"ת

אגף חינוך
[עמ' ]3

סגן ראש המועצה
()2

רמ"ט חירום מל"ח

המרכז הקהילתי
[עמ' ]2

אגף מנכ"ל
[עמ' ]8

יועצת לקידום
מעמד האישה

תיק בריאות

תיק גיוס
כספים

תיק הנדסה

תיק איכות הסביבה

תיק תחבורה ורכב

תיק ביטחון

תיק גזברות
וכספים

מחלקות סגן
[עמ' ]6

ועדה חקלאית ()2

מנהל אתר בתי
ספר הבשור

מנכ"ל המועצה

אגף הנדסה [עמ'
]4

אגף איכות
הסביבה [עמ' ]4

אגף ביטחון
[עמ' ]5

אגף אסטרטגיה
[עמ' ]5

אגף גזברות
וארנונה [עמ' ]6

אגף רכש וביטוחים
[עמ' ]5

אגף שרותים
חברתיים [עמ' ]7
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ראש המועצה

המרכז הקהילתי

מנהלת המרכז
הקהילתי

מזכירה

מנהלת משרד

מנהלת תרבות
ואומנות

מנהל אחזקה

תרבות

משק בית ()4

מנהלי מתקנים
ואבות בית ()2

רכזת הדרכה

מנהל מדעים
וטכנולוגיה

תאטרון הנגב

מנהלת מרכז
צעירים

רכזת מעורבות
חברתית

רכזת להב"ה

הנהח" ש כספים
ושכר

רכז נוער עובד
ולומד

מנהלי חוגים

מנהלת שלוחת
דיונה

מנהלת מדור ילדים
ונוער

מנהלת אולפן
למחול

רכזת מלגות

רכז נוער מושבים

רכז שומר צעיר

מנכ"ל עמותה
לקידום הספורט

מנהל חוגים וספורט

חוג לכל ילדה וילד

מדריכי תחומי
ספורט

מזכירת
קונסרבטוריון

מועדוני ילדים

רכז נוער להט"ב
קלמנטינה

תפוז

מנהלת
קונסרבטוריון

מפעל הזנה

פומלה
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אגף חינוך
מנכ"ל המועצה

מנהל אגף חינוך

מזכירת האגף

פנימית ביכורים

מנהלת תקציבים

מנהלת אדמינ'
קמפוס יסודי

מנהלת רכש
ומזכירות קמפוס

יח' לקידום נוער @

נעם נצרים א-ח
בנים @

נעם נצרים א-ח
בנות @

נווה ישיבה תיכונית
ט-י"ב @

בי"ס א-ו @ 3

בי"ס א-ו @ 2

בי"ס ו-י"ב נופי
הבשור @

נווה תלמוד בנים א-
ח@

נווה בי"ס יסודי
בנות א-ח @

נווה אולפנה בנות
ט-י"ב @

בני נצרים רגבים
בנגב ט-י"ב @

בי"ס א-ו @ 1

מנהלת מדור גיל רך

מנהלת ספריות

קב"ס וחינוך
מיוחד ()2

פסיכולוגים ()9

מנהל תפעול
ואחזקה קמפוס

עובדי משק בית ()6

מנהל שרות
פסיכולוגי חינוכי

עובדי תפעול
ואחזקה ()2

רכזת מצוינות

ספריית ימית
()2

מנהלנית גיל רך

 21מעונות 0-3

 38גנים 3-6

רכזת ניצנים
ונוער מתנדב

ספריית ידע
כל ()3

גן שיח ()4

מיל"ה

מנהלת מרכז
טיפולי משולב

צוות מיל"ה

מטפלי מ.ט.מ
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אגף איכות הסביבה

סגן תיק איכות
הסביבה

מנכ"ל המועצה
אגף הנדסה
מנהלת אגף איכות
הסביבה
ראש המועצה תיק
הנדסה

מזכירת האגף

מנכ"ל המועצה
רכזת רישוי עסקים

פקחים ()3

וטרינרית

סגן ומנהל מח'
תברואה

מהנדס המועצה
עובדי תברואה ()3
מזכירת הנדסה

אחראי תחום תכנון
סטטוטורי

תקציבאית הנדסה

תכנון אסטרטגי

ניהול מערך מידע
רשותי

חשמלאי

אחזקה ותפעול

אחראי מיים וביוב

אחזקה

מפקח בניה בכיר
אזור דרום

סגן מהנדס ומפקח
אזור צפון

עמוד  5מתוך  8מבנה אירגוני מבנה אירגוני  1-20נקי

אגף ביטחון

אגף רכש ,ביטוחים וגינון

ראש מועצה תיק
בטחון

מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה

מנהל רכש,
ביטוחים וגינון

קב"ט ומנהל אגף
ביטחון

מזכירת האגף
אגף אסטרטגיה

מזכירת אגף ביטחון
יח' מתנדבי
סע"ר

רבש"צים
ישובים

מנהל עבודה גינון

מכרזים ויועצים
מנכ"ל המועצה

סגן קב"ט ,מוס"ח
וימ"ח
עובדי גינון ()5

מנהלת מוקד ומח'
שרות לתושב

קב"ט מוס"ח
חלוציות

קב"ט וממונה
בטיחות מוס"ח

מנהלת אגף
אסטרטגיה

רכז ביטחון
פנימיית ביכורים
מזכירת האגף

מוקדנים ()7

תעסוקה ועסקים
קטנים

שטחים פתוחים
ושימור מורשת

רכז פרוייקטים

צמ"ד וקשר עם
הישובים

רכז ישובים

מנהלת התיירות
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אגף גזברות וכספים

מו" פ משותף למועצות אזוריות (אשכול,
מרחבים ,שדות נגב)  +קק"ל +
מ.החקלאות

ראש המועצה תיק
גזברות וכספים

הנהלת מו"פ
משותף

מנכ"ל המועצה

סגן ראש מועצה

מנהל המו"פ

גזברית ומנהלת
ארנונה

מזכירה מו"פ
מזכירת אגף
גזברות
מנהל חוות הבשור

עוזר גזברות
ואסטרטגיה

מנהלת גביה

מנהל חשבונות
ראשי
רכז פרוייקטים

גביה ()2

קופאית

תב"רים וחכ"ל

חוקר ראשי

אחראי מחשוב

סגנית מנהלת
חשבונות
מחקר פירות
ופרחים

מחקר ירקות

הנהח"ש ()2
טכנאי מו"פ

טכנאי מו"פ

מנהל עבודה

רכזי השקיה
ואחזקה
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האגף לשרותים חברתיים

מנכ"ל המועצה

מנהלת אגף
ש.חברתיים

מזכירות אגף
ועובדת זכאות ()2

ש.חברתיים
ומדר"צית

יח' צעירים ונוער ()4

עו"ס מרחביות
וריכוז תחומים ()11

מחלקת קליטה

יח' לנפגעות
תקיפה מינית ()2

עמותת נווה אשכול

מח' בריאות ויח'
להתנדבות

מח' ביטחון קהילתי

מזכירת מח'
בריאות

יח' לאזרח ותיק ()5

מרכז טיפולי
ש.חברתיים

מועדוני מופ"ת

מנהלת מרכז חוסן

מזכירת מרכז חוסן

מרכז טיפולי חוסן

עו"ס קהילתי וצח"י
()2
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אגף מנכ"ל

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה תיק
גיוס כספים

מנהלת לשכה
ורווחת עובדים

סגן תיק רבנות

מנהל מח'
גיוס כספים

רכז גיוס
תרומות

רכז קולות
קוראים

רכזת מש"א

סגן יח' מחשב

רכזת מדור
שכר

טכנאי מחשב
()3
מדריכת כלות

חשבות שכר
()2

העמותה למען
תושבי אשכול

עובדות משק
()5

מנהלת מח'
מש"א

מנהל מחשוב
ותקשורת

מנהל אבטחת
מידע

מרכזיה

ממונה על
הטרדה מינית

דואר

אחראי נגישות

ארכיון

אחראי מח'
תחבורה

רב המועצה

מזכירת רבנות

גייס כספים
ומנהל עמותה

ממונה בטיחות

סגן תיק תחבורה
ורכב

סדרן

מזכירת מח'
תחבורה

נהגי אוטובוס
()10

רכז צי רכב
ובטיחות

תרבות יהודית

בלניות ()11

עובדי מח'
רכב ()2

מנהלת רשותית
לביטחון קהילתי

