
תאריך לביצועצעדי פעולהיעדיםמטרהתחום
בוצע, המשך העלאה שוטפתפרסום לו"ז חודשי שקוף לציבור באתר

Q2הנגשת מידע לציבור באתר המועצה בתחומי האחריות תוך חווית משתמש נוחה

בוצע, המשך שוטףדיווח לציבור ברשתות החברתיות לפחות אחת לשבועיים- "משולחן הסגן"
Q1פגישה אישית עם כל חבר אחת לשנהתקשורת שוטפת עם חברי מליאה
Q1+Q2פגישות שוטפות עם הנהגות הישובים לחיבור והשמעת קולות מהשטח למועצה הידוק יחסים עם הנהגות יישובים

בוצע, המשך שוטףשריון חלון שבועי בלוז לפגישות "דלת פתוחה לציבור" ופרסומו לציבורערוץ פתוח לציבור
Q4פיתוח שת"פים אזוריים ומימוש פרויקט אגרוטק אזורימיצוב מ.א. אשכול כשחקן רלוונטי במרחב

Q4בשיתוף אשכול רשויות נגב מערבי ורשות החדשנותהקמת בטא סייט (שדה ניסוי אזורי) באשכול 
Q1הכרת הצורך בהנהלת המו"פ המשותפת והכנת תכנית פעולה משותפת לפיתוח המו"פהגברת הרלוונטית של המו"פ במרחב גם לתחומים נוספים עסקיים וטכנולוגים 

Q2הרחבת ישיבות ועדה חקלאית ושולחנות מגדלים לענפים השונים חיבור חקלאי המועצה למו"פ (בעקבות סקר שנעשה בין החקלאים)
Q4מערך קיצוץ +מתקן למחזור פלסטיק, בשיתוף אשכול נגב מערבי הקמת מערך הפסולת החקלאית של האשכול 
Q4 בחינת מגבלות הקליטה באתר דיה וחלופות נוספותמציאת מענה לקליטת פסולת חקלאית קיימת

יישום החלטת מליאה והועדות המשותפות (איכות סביבה וחקלאות) בנושא ניקיון הפסולת החקלאית 
ביישובים וסביבתם

הכנת תכנית ביצוע בשיתוף מנהלת פסולת חקלאית, הועדות והיישובים
Q3

Q3קידום שת"פ עם גורמים שונים לתמיכה בהקמה בהובלת אגף חינוך הקמת חווה חקלאית במועצהביסוס חינוך חקלאי במועצה
Q2קבלת תקציב עבור תכנית נאמני סביבה בכל יישוביצירת זרוע מקשרת בין התושבים לאגף סביבה

Q2תמרוץ מחזור ביישובים השונים במסגרת תכנית נאמני סביבה קידום המחזור וצמצום הצריכה 
Q2קבלת תוכנית מסודרת ממנהלת האגף על נהלי אכיפה אחידים של פקחי האגףבניית שגרת אכיפה ברחבי המועצההסדרת האכיפה

Q2יצירת תוכנית רב שנתית לתחום הבריאותשיפור שירותי הבריאותשיפור שירותי הבריאות 
Q3בחינת אלטרנטיביות לשר"פ הקיים/ מוקד רפואי לילי

 Q1גיוס משאבים ליצירת נקודת הזנקה לאמבולנס בדרום המועצה
Q3הכנסת עובדים זרים למכסת תושבים לקבלת תקן נוסף לרופאקבלת תקן נוסף לרופאים במועצה לשיפור הזמינות לתושבים

Q4קידום בניית מרפאה במרכז המועצההנגשת המרפאות לתושבים
פגישה ראשונה עד Q1 ובמהלך כל השנההמשך כינוס שולחן "עסקים ותעסוקה" בשיתוף אגף אסטרטגיה

Q1קידום  ותמיכה בפרויקט "תיק יזם" להנגשת האפשרויות לכל יזם במועצה
Q1תכנית "משפחה ועסק"- שילוב קליטת בעלי עסקים בישובים בתכנית הצמיחה הדמוגרפית  הגדלת מקורות תעסוקה איכותיים במרחב 

Q3קידום תכנית תיירות מועצתית בהובלת  אגף אסטרטגיה, רכזת תיירות תכנית תיירות מועצתית
Q4הסדרה ומיצוי הזדמנויות של התושבים ובעלי העסקם במרחב בתחום  מיקוד בתכניות לשימוש והסדרה פל"ח  בועדה המרחבית 

Q4המשך קידום ודחיפת אשכול  תכנית "המדבר הפורח"  המוצר הדרומי התיירותי מותג תיירות "נגב" המוצר הדרומי 
Q2תכנית רב שנתית למצויניות עסקית ויזמות חברתית מגיל יסודי קידום מדיניות של שילוב יזמות עסקית וצעירה במערכת החינוך  בשיתוף אגף חינוך ומרכז קהילתי תמיכה בקידום מדיניות של יזמות צעירה  במועצה

Q2קבלת תקן רב למועצהתקן רב למועצה

Q2בחינת אפשרויות נוספות טיפול במערך הכשרות

Q1קידום תקנון בתי עלמין הסדרת נהלים ושקיפות
Q3בניית תוכנית מרחבית למועצהתכנית נוף טיפול מועצתית תמיכה בשיפור חזות המועצהרכש מכרזים וביטוחים וגינון

Q3בחינה מסודרת של שינוי תפיסה מקווים ארוכים לקווים קצרים ליעדים מרכזיים כמו רכבות  
Q4המשך בחינה של תחבורה מתוזמנת

Q1המשך הסדרת חוזים וקיום מכרזים שקופים ושיוויוניים על פי חוקהסדרת עסקים קיימים במתחםהסדרת המתחם
Q2תכנית פיתוח כוללנית למתחם
Q2שילוב יזמים מקומיים בפיתוח

Q4שיתוף ציבורי
Q2הקמת מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים 

Q1הסבת יובלי הבשור למעון השלושה וחתימת הסכם
Q2שיפוץ מבנה להקמת מנהלת פסולת חקלאית

q2שיפוץ מבנה למרכז תעסוקה נגב 19
Q4הקמת "סקייטפארק"

Q1ניסיון במציאת שיטת הפעלה מתאימה לבריכת צוחר
פיקוח כל רבעון- Q1-Q4פיקוח הדוק על כינוס הוועדותפיקוח על התכנסות הועדותהמשך פיקוח שוטף

Q2+Q4דו"ח חצי שנתי מפורט על כל ועדה ועשייתה
Q4מינימום 2 ישיבות "פתוחות לציבור" בשתי ועדות נבחרות 

ועדות

קידום אפשרויות פיתוח למתחם

הגדלת אפשרויות התחבורה אל המועצה וממנהשירות לתושב

שיפור איכות השתיות במתחם 

תחבורה

פיתוח המתחם
מתחם הבשור

מענה ונגישות לתושבים

מענה בר קיימא לטיפול פסולת החקלאית במועצה

מענה ונגישות לתושבים

הגברת השקיפות בועדות שקיפות ונגישות לתושב

בריאות

תיירות, יזמות ועסקים קטנים 
ובינונים

שיתוף ועדכון עשייה במדיות השונות

חיזוק ופיתוח תיירות באשכול

רבנות שירותי רבנות במועצה

שקיפות 

יצירת ערוץ המהווה קשר ישיר (פיזי ודיגיטלי) למידע 

חקלאות

איכות סביבה ותברואה

שיפור שירות רפואי לתושבי המועצה

שיפור השירות והנגישות לציבור

פיתוח המו"פ

קידום, רישוי ופיתוח עסקיים קטנים ובינוניים במועצה

קידום שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים

יצירת אקוסיסטם תומך עסקים למיצוי אפשרויות במרחב וקידום 
מקומות תעסוקה חדשים


