
בוצע/ לא בוצעצעדי פעולהיעדיםמטרהתחום
בוצעפגישה עם מנהלי אגפים ובנית תוכנית עבודה

בוצעפגישה עם הנהגות יישובים להיכרות
בוצעלמידה והכרות כלל התחומים והתכניות של המועצה ביסוס והפיכת תפקיד הסגן ככתובת לכלל התושבים והיישובים

בוצעפרסום יומן חודשי שקוף לציבור. דיווח דו שבועי בעמוד הפיסבוק האישי "משולחן הסגן"

בוצע עדכון ראשוני, המשך מעקב ב2022הנגשת מידע לציבור באתר המועצה בתיקים השונים תוך חווית משתמש נוחה
בוצעדיווח של "משולחן הסגן  בקבוצת הוואצפ של המליאה 

לא בוצע, עובר ל2022פגישה אישית עם כל חבר מליאה
בוצע, המשך שוטף ב2022שריון חלון שבועי בלוז לפגישות "דלת פתוחה לציבור" ופרסומו לציבורערוץ פתוח לציבור

בוצעאיוש ואפיון משרת מנהל חקלאות
בוצעועדה חקלאית סטטוטורית- איחוד שתי הועדות

בוצעתכנית עבודה רב שנתית ע"י מנהל החקלאות הנבחר 
בוצעיצירת דאטה בייס עם נתוני חקלאות במועצה ע"י מנהל החקלאות הנבחר מאגר ידע לשימוש הציבורהנגשה לציבור

בוצע בשיתוף אשכול רשויות נגב מערבי, המשך ב2022חיבור לגורמים במרחב שמקדמים אגרוטק אזוריטיפוח האגרוטק במועצה
בוצעשיתוף פעולה עם אשכול רשויות נגב מערבי לאיתור חברה לעבודת חקר לבחינת הקמת מנהלת חקלאות מתקדמתשותפות  בהקמת מנהלת חקלאות אזורית של אשכול נגב מערבי 

לא בוצע, בתהליך- עובר ל2022חיפוש שותפים (הרשות לחדשנות, חממות הזנק ותאגידיים מסחריים במרחב)הקמת בטא סייט (שדה ניסוי אזורי) באשכול 
בוצעבחינת האלטרנטיבות שהוצעו ובדיקת כדאיות הישארות המופ תחת חברה כלכלית אשכולחשיבה ארגונית מחודשתפיתוח המו"פ

בוצעמיצוב אשכול כשותפים להכנת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת החקלאיתיצירת תוכנית לטיפול במערך הפסולת החקלאית 
בוצערתימת שותפים לטיפול וקבלת ההרשאה התקציבית שבהחלטת ממשלה עוטף עזה בנושא (משרד להגנת הסביבה, אשכול רשויות נגב מערבי)רתימת שותפים 

בוצעקבלת מתודולגיות עבודה ופרוטוקולים מניעה בנושא זבובים במרחב ממנהל מחלקת איכות סביבה
בוצע עבודה עם היועץ ארגוני של המועצה לפיתוח האגף וצוות הניהול המוביל 

בוצעעידוד  פניות ציבור למוקד למתן מענה מהיר SLAהטמעת תהליכי שירות אפקטיביים
בוצעלמידת ושימוש מערכות- טלדור וcomtroller למעקב מחזור ופינוי פסולת ולמידת התחום התמקצעות בשתי מערכות ליבה בעולמות התוכן פיתוח כלים יישומיים

בוצעבחינה של המצב הקיים והקמת צוות משותף בשיתוף ועדת איכות סביבה והאגף להסדרת התחום לשנים הבאותקידום חינוך סביבתי
לא בוצע, עובר ל2022מינוי נאמנים בכל יישוב במועצהנאמני איכו"ס ביישובים

לא בוצע, עובר ל2022תמרוץ מחזור ביישובים השונים
לא בוצע, עובר ל2022הרחבת  נושא המחזור ביישובים 

בוצעמתן סמכויות לפקחים במרחב ורישומם במשרד המשפטים 
לא בוצע, עובר ל2022חקיקת חוקי עזר לתמיכה בתכניות איכות הסביבה השונות

בוצעקידום מסמך מדיניות מסודר ואישורו במליאת המועצה יצירת מדיניות מועצה לרישוי עסקיםרישוי עסקים
לא בוצע- עובר ל2022הכנת תיק תורם וחיפוש מקורות הכנסה לפרויקטנקודת הזנקה לאמבולנס בדרום המועצה

 בוצעבחינת החוזים הקיימים והשגת תנאים משופריםבחינת חוזים קיימים מול המרפאות והגדלת הכנסות
לא בוצעהרחבת שירותים של מכבי ובחינה מיקום פיזי נוסף יצירת תחרות בין קופות החולים

בוצע באופן ראשוני, עובר ל2022פגישות שוטפות ולמידה בשיתוף רכזת עסקים- מעברים, עמותת התיירות ואגף אסטרטגיהלמידה של התחוםלמידה של התחום
בוצע, המשך שוטף ב2022הקמת צוות שולחן "עסקים ותעסוקה" מועצתי בשיתוף אגף אסטרגיה קידום ופיתוח עסקים במועצה

בוצעלמידה והיכרות התכנית לעומק (סטטוטורית ותיירותית)סיוע לקידום תוכנית הפל"ח
בוצערתימת שותפים- משרד התיירות, חל"י באמצעות סיורים ופגישות סטטוס

בוצעמותג "המדבר הפורח"- מיפוי הנכסים התיירותיים הרלוונטיים
בוצעריכוז של יזמות עסקית וחברתית צעירה תחת גורם אחד מתכלל תמיכה בפיתוח יזמות צעירהקידום יזמות במועצה

לא בוצע עובר ל2022קבלת תקן רב במועצהתקן רב

בוצע באופן ראשוני, עובר ל2022בחינת חלופות שונות למערך הכשרותבדיקת  במערך הכשרות 
לא בוצע, עובר ל2022בניית תוכנית מרחבית למועצהתכנית נוף  מועצתית פיתוח הגינון במועצהרכש, מרכזים, ביטוחים וגינון

בוצע, אין התכנות כרגעבחינה של תחבורה מתוזמנתשירות לתושבשיפור שירות לתושב
בוצעהצבת שילוט אזהרה שיאפשר פיקוח דרך השדות פיקוח על נסיעה לא חוקית בדרך השדותתמיכה באכיפה במועצה

לא בוצע, עובר ל2022הגדלת מערך מתנדבים להפעלת ניידת תנועה פרויקט שומרי הדרךצמצום עבירות תנועה 
בוצעחיבור הנוער למוקד פרסום ושילוט מוכוון לנוער בתחנות אוטובוסהנגשת מוקד אשכול בתחבורה ציבורית בדגש על נוער 

בוצע קובץ אחיד ומעודכן עם סטטוס תשלומים
בוצע חלקית המשך ב2022מעבר על חוזים קיימים/ הסדרה/ הארכה מול השוכרים

בוצעהתקנת מוני חשמל ומים לכל המבנים במתחם
בוצע חלקית, קבלת ההחלטה עוברת ל2022קול קורא לאדריכלים ויזמים להצעות פיתוח למתחם וקבלת החלטה לפרויקטאפשרויות פיתוחפיתוח המתחם

לא בוצע, עובר ל2022מעבר מדיווח מספרי של התכנסויות הועדות לדיווח נושאים מרכזיים בכל ועדההגברת השקיפות לתושביםשקיפות ונגישות
בוצעבדיקה רבעונית שהועדות מתכנסות לפי הנהליםפיקוח קבוע על התכנסות הועדות כנדרשפיקוח

ועדות

כניסה לתפקיד

קשר עם הציבור

חקלאות

יצירת ערוץ לציבור המהווה קשר ישיר (פיזי ודיגיטלי) למידע 
ולמועצה

הסדרת האכיפה

הרחבת האגף למשולב סביבה+ קיימות
איכו"ס ותברואה

ביסוס אשכול כמועצה חקלאית מובילה

רבנות

בריאות

תחבורה

מתחם הבשור

חיזוק ופיתוח עסקים ותיירות באשכול תיירות, יזמות ועסקים קטנים 
ובינונים

הסדרת תשלומים וחוזים של עסקים קיימים

הקמת מערך לטיפול בפסולת חקלאית

למידת  שירותי רבנות במועצה

מותג תיירות "נגב" המוצר הדרומי

קידום נושא המחזור

צמצום מספר התלונות וקיצור זמני טיפול 
שיפור שביעות רצון (בהמשך לסקר 2020)

הסדרת עסקים קיימים

כלים לאכיפה במועצה

שיפור שירותי הבריאות לתושב

תחומי אחריות בחירום ובשגרה

הכנסת תכנים לאתר המועצה-הרחבת דף הסגן

שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים

בניית מחלקת חקלאות

ביסוס תפקיד סגן ראש מועצה

תקשורת שוטפת עם חברי מליאה 


