
תאריך לביצועמדד הצלחהצעדי פעולהיעדיםמטרהתחום
פרסום בתחילת חודש עוקב באתרפרסום לו"ז חודשי שקוף לציבור באתר

בוצע, המשך 
העלאה שוטפת

Q2מצגות/ הסבר לכל פרויקט באתרהנגשת מידע לציבור באתר המועצה בתחומי האחריות תוך חווית משתמש נוחה
העלאה שוטפתפרסום לפחות אחת לחודשייםדיווח  לציבור ברשתות החברתיות- "משולחן הסגן"

Q4לפחות אחת לשנה עם כל חברפגישה אישית עם כל חברתקשורת שוטפת עם חברי מליאה
Q2פגישה עם כל יישוב במועצהפגישות שוטפות עם הנהגות הישובים לחיבור והשמעת קולות מהשטח למועצההידוק יחסים עם הנהגות יישובים

שבועי כל השנהשריון חלון אחת לשבועשריון חלון שבועי בלוז לפגישות "דלת פתוחה לציבור" ופרסומו לציבורערוץ פתוח לציבור
מיצוב מ.א. אשכול כשחקן רלוונטי 

Q4הכנסה של 5 חברות אגטק לניסויים יישומיים בשטחי המועצההקמת "בטא סייט" וגיוס איש ביצוע בשיתוף מנהלת אגרונגבבעולמות האגטק
בחינת לימודי חקלאות מתקדמים 

במועצה
שיתוף פעולה עם מכללה בינ"ל ואקדמיה ישראלית ומנהלת אגטק לקידום קמפוס 

לחקלאות במועצה
Q1מסמך הבנות חתום LOI בין כלל הגורמים

קידום שת"פ עם גורמים שונים לתמיכה בהקמה, בהובלת אגף חינוךהקמת חווה חקלאית במועצה
עד סוף פברואר הוצאת תכנון הנדסי, לאחר מכן קבלת תשלום ממשרד החינוך 

ויציאה להקמה
Q3

הוצאת ק"ק ליזמות נוער וחקלאות 
(לאחר אישור שהתקבל בוועדה חקלאית 

ב2022)
Q2הגשת 3 מיזמים לפחות במסגרת הקול הקוראבשיתוף מגמת חקלאות ופנימיות חקלאיות במרחב

Q1תפעול המרכז ומציאת מקום פיזי קידום וליווי חקלאי  המועצה בתחומים השוניםהקמת "מרכז מענים" ותפעולוהנגשת ידע וייעוץ לחקלאי המועצה
כל רבעוןסקירה על לפחות 2 תחומיםהמשך הצגת ענפי המועצה והצרכים השונים בוועדה חקלאיתמתן מענה לענפי החקלאות השונים בשולחן ועדה חקלאית

ניסיון לקידום סמכויות נרחבות לרבשצים צמצום פשיעה חקלאית במרחב
ביישובים בשיתוף אגף בטחון

Q1בניית הצעת הפעלה וסמכויות לנושא מול משרד החקלאות והמשרד לביטחון לאומיהקמת צוות חשיבה מועצתי ורבש"צ

הרחבת מתקני הקצה המאושרים
קליטה בפועל של פלסטיק מהחקלאים למפעל "רודד", לצד הפעלת מתקן קצה נוסף 

Q1בנושא גזם
התחלת הסברה והשקת השירות- פרסום השירותים הניתנים  של מערך הפסולת 

לחקלאים
הוצאת פלייר עם כלל השירותים הניתנים

Q2סיום שיפוץ המבנה וכניסה בפועל למתחםהקמת מנהלת חקלאות לתפעול המערך

מציאת מענה לקליטת פסולת חקלאית 
קיימת

ביצוע פרויקט דגל לניקוי ומעבר למערך אזורי- מושב תלמי אליהו.  גיוס וביצוע תקציב 
של 4 מלש"ח בשיתוף הגנת הסביבה ומשרד החקלאות וקבלת אישור לתכנית 

הפיילוט מהמשרד להגנת הסביבה
Q3ביצוע הפיילוט דה פקטו

יצירת זרוע מקשרת בין התושבים לאגף מענה ונגישות לתושבים
סביבה

פתיחת מחזור נוסף של תכנית נאמני סביבה והמשך פיתוח המחזור הראשון של 
נאמני הסביבה

Q2בסיכום של שני המחזורים יהיו בפועל נציגים מכל יישוב

Q2יצירת מפרט אחיד ברישוי עסקיהסדרת מדיניות פודטראקבניית שגרת אכיפה ברחבי המועצההסדרת האכיפה
Q1פרסום התוכניתיצירת תוכנית רב שנתית למחלקת הבריאותשיפור שירותי הבריאותשיפור שירותי הבריאות 

בחינת אלטרנטיביות לשר"פ הקיים/ מוקד רפואי לילי- הצגת עבודה סופית  ודרכי 
פעולה של צוות ההיגוי (מועצה, נווה אשכול, בריאותא) שהוקם

Q1קבלת החלטה על סגירה ומציאת חלופה/ המשך השירות הקיים
לאחר אישור ועד מנהל נווה אשכול, ביצוע פיילוט לקהילה תומכת בשיתוף נווה 

אשכול וחברת קטאי
Q3ביצוע הפיילוט דה פקטו

Q3קבלת אישור למימון הפרויקט ממחלקת גיוס משאבים במועצהגיוס משאבים ליצירת נקודת הזנקה לאמבולנס בדרום המועצה
Q4יצירת הצעה עסקית וקבלת התייחסות מקופות החוליםהמשך בחינה- קידום בניית מרפאה במרכז המועצההנגשת המרפאות לתושבים

חיזוק ופיתוח המרחב- אקוסיסטם תומך תיירות, תעסוקה, 
עסקים קטנים, וקידום סטטוטוריקה מתאימה

קידום, רישוי ופיתוח עסקים קטנים 
ובינוניים במועצה

כל רבעוןכינוס כל רבעוןהמשך כינוס שולחן "עסקים ותעסוקה" בשיתוף אגף אסטרטגיה

קידום, רישוי ופיתוח עסקיים קטנים 
ובינוניים במועצה

ביקור בעסקים מתחומים שונים במועצה לפגישה "אחד על אחד" למיפוי צרכי 
העסקים, הבנת קשיים והזדמנויות ובחינת סיוע בהמשך

ביקור בעסק לפחות אחת לשבועיים

ביקור ראשון 
בחודש ינואר 

והמשך שוטף 
במהלך השנה

קידום ההנגשה באמצעות כנסים והסברה. לתושבים, עסקים קיימים ולפיתוח עסקים 
Q4גאנט פעולות ע"י רכזת יזמות לתמיכה בהנגשת הנושאחדשים והגדלת מקורות תעסוקה איכותיים, בהובלת רכזת יזמות ואגף אסטרטגיה

מאגר יועצים מותאמיםבניית מענה ייעודי להסדרת הפלח יחד עם מעו"ף בהיבט של רישוי עסקים
 פיתוח עסקים קטנים במתחמים 

Q3בחינת הנושא יחד עם 2 בעלי תפקידים רלוונטיים בקיבוצים לפחותבחינת מיצוי האפשרויות החוקיות והנגשתם לקידום עסקים בקיבוץ המתחדשבקיבוצים בהם אין תכנית פלח אישית
קידום תכנית תיירות מועצתית בהובלת אגף אסטרטגיה, רכזת תיירות ויועצת התיירות 

החיצונית
Q1ברבעון ראשון קבלת המיפוי ואבני הדרך

 לצד עבודת היועצת התיירותית, קידום "סיפור תיירותי יישובי או אזורי"- אפיון 
אטרקציות תיירותיות יישוביות/ אזוריות והנגשתם כ"חבילה אחת"

Q2יצירת מתודולוגיה לבניית מודל כללי

מותג תיירות "נגב" המוצר הדרומי
המשך קידום פרויקטים של המועצה שהוגשו במסגרת תכנית "המדבר הפורח" 

המוצר הדרומי התיירותי
Q4יקבע בהמשך, כתלות בהחלטת ממשלה שטרם התפרסמה

Q2אישור  ההחלטת הממשלה במסגרת הממשלה החדשהקבלת תקן רב למועצה (ההחלטה מופיעה בטיוטת החלטת ממשלה עוטף עזה)תקן רב למועצה שירותי רבנות במועצהרבנות
רכש מכרזים 
וביטוחים וגינון

Q1אישור המדיניות;  בחירת פרויקט דגל ברוח עקרונות הועדה.הצגת המלצות הוועדה במליאת המועצהתכנית נוף טיפול מועצתיתתמיכה בשיפור חזות המועצה

קידום שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים

שיפור שירות רפואי לתושבי המועצה מענה ונגישות לתושבים

תכנית תיירות מועצתית

תיירות, יזמות 
ועסקים קטנים 

ובינונים

הנגשה ומיצוי הזדמנויות של התושבים 
ובעלי העסקים במסגרת תכנית הפל"ח 

שאושרה חיזוק ופיתוח המרחב- אקוסיסטם תומך תיירות, תעסוקה, 
עסקים קטנים, וקידום סטטוטוריקה מתאימה

בריאות

שיתוף ועדכון עשייה במדיות השונות

שקיפות 

יצירת ערוץ המהווה קשר ישיר (פיזי ודיגיטלי) למידע 

איכות סביבה 
ותברואה

שיפור השירות והנגישות לציבור

ביסוס חינוך חקלאי במועצה

הקמת מערך הפסולת החקלאית של 
האשכול

מענה בר קיימא לטיפול פסולת החקלאית במועצה
סביבה ופסולת 

חקלאית

חקלאות



בחינה מסודרת של שינוי תפיסה מקווים ארוכים לקווים קצרים ליעדים מרכזיים כמו 
רכבות, הצגת התכנית להנהלה ולמליאה

Q1קבלת החלטה על השינויים בקווי התחבורה

המשך בחינה של תחבורה מתוזמנת, המשך מעקב על ק"ק שהוגש יחד עם רשויות 
Q4תלוי סטטוס אישור הקול הקורא שהוגששכנות בנושא

Q3הצגה ואישור פרוגרמהבחירת מתכנן ואדריכל והפעלת צוות ההיגוי, ובהמשך שיתוף הציבורתב"ע חדשה למתחם
Q2קבלת תרומה/ מימון לפרויקטהקמת מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים

Q4בחינת דיירים זמניים לצד המכינה הקיימתהמשך בחינת אלטרנטיבות למתחם יובלי הבשור
Q1קבלת החלטה רב שנתית לנושאמציאת שיטת הפעלה מתאימה לבריכת צוחר

איוש המתחם בהתאם להחלטת הנהלת איוש המתחםמתחם ביכורים
מועצה

Q1איוש המתחם בפועלבחינת אלטרנטיבות והצעות (מכינות/ כפרי סטודנטים וכו)

פרסום דו"ח על כינוס הוועדות לחברי המליאהפיקוח הדוק על כינוס הוועדותפיקוח על התכנסות הועדותהמשך פיקוח שוטף
פיקוח כל רבעון- 

Q1-Q4
Q2+Q4הצגת פעולות 2 ועדות לפחות אחת לחצי שנה במליאהדו"ח חצי שנתי מפורט על כל ועדה ועשייתההגברת השקיפות בועדותשקיפות ונגישות לתושב

ועדות

הגדלת אפשרויות התחבורה אל המועצה שירות לתושב
וממנה

קידום אפשרויות פיתוח למתחם

תחבורה

פיתוח ואכלוס המתחם מתחם הבשור


