
תכנית חומש

2021יעדים לביצוע בשנת 



לית"מנכ
יעד  / מטרת על  
סעיף  / מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהחומש

רבעון לביצועמשימותתקציבי

כלכליתעצמאות

הכנה ואישור חוקי עזר  
לביצוע מתן שירותים  

ושיפור איכות חיים  
לתושבים  

יישום חוק עזר חנייה 
תפעול  , גביה מותאמת₪90,000199400752והיטל שמירה

ראשוןואכיפה  

ותכלול פורום  קידום
פיתוח כלכלי ליצירת  

פרויקטים מניבים  

קידום למעלה משבע 
פרויקטים  

חסכוניים לרשות /מניבים
ללא עלות

פרויקט  *
חסכוני לכל /כלכלי

אגף/מחלקה
במינימום פרויקט  •

אחד משותף בין 
רשויות שכנות

שנתי  

התייעלות ארגונית  

הגברת הידע הארגוני  
ודיני לנושא מנהל תקין

מכרזים
ללא עלות

הידע חיזוקלסדנה* 
והביטחון של המנהלים  
לקבלת החלטות שאינן 

ש"מגובות ביועמ
  *

ראשון

בחינת התייעלות של צי  
הרכבים והגבלת מספר  

מ "הק
בחינת  , מיפויללא עלות

האפשרויות ויישום
שני/ראשון

החוסן הכלכלי של  חיזוק
היישובים

קידום פרויקטים  
כלכליות  בין ושותפויות

ישובים
ללא עלות

בניית פורום מזכירי •
ישובים עסקי לקידום  
פרויקטים משותפים 

ולמידת עמיתים
בניית תכנית מדד •

כמותי להצלחת  
הפורום

שנתי



לית"מנכ

שירות לציבור  
הטמעת כלים טכנולוגים  

שיפור  , ארגונייעול
השירות ושיפור הנגישות  

והשקיפות לתושבים  

מיטבית של הפעלה
המוקד והאפליקציה  

תוך מתן מענה מיטבי  
יותר לתושב 

₪60,000176100780

החלפת חברת  •
המוקד

ווטסאפהוספת •
לתקשורת נגישה 

יותר
בניית תיק תושב •

מסונכרן עם כל 
מערכות המועצה  

שני  /ראשון

מערכת שועל הפעלת
לעבודה בזמן חירום 

ושגרת חירום
עלותללא

השכבות  סנכרון•
GISהרלוונטיות ב 

למערכת
מיפוי המידע החסר  •

במועצה בחלוקה  
למחלקות  

ניהול המידע  •
במערכת השועל

שנתי   

כלכליתעצמאות

עלויות מערך צמצום
ר"תבמשוער₪מיליון 3.5אשליםפ"אספתיחת האשפה

יציאה למכרז  •
פ"אספתיחת 
אשלים

בחינת משמעויות•
האתר  שיקום

ראשון

טיפול בפסולת צמחית  
חקלאית

פיילוט למתקן הקמת
ללא עלותגזיפיקציה

תוכניותאישור•
המתקן לפטור  

מהיתר
קבלת אישור משרד •

למיקום  ס"להגנה
הסופי

בניית תכנית פעולה  •
שוטפת למתקן

הצבת המתקן  •
והתחלת הפיילוט  

למשך חצי שנה

ושניראשון

יעד  / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

סעיף  / מקור עלות תקציבית2021
רבעון לביצועמשימותתקציבי



לית"מנכ
יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021
לביצוע

שירות לציבור  

הטמעת כלים  
יעולטכנולוגים 

שיפור  , ארגוני
השירות ושיפור  

הנגישות והשקיפות  
לתושבים  

הפעלת אתר אינטרנט  
חדש ומונגש כולל 

דיגיטליםטפסים 
לתושב

193800753

טפסים לשימוש 
,  אישור תושב,התושבים 

קבלת , תו חניה אגרות
מידע בנוגע לשירותים  

ספציפיים לתושב 
תחת תיק  –ז .בהקלדת ת

תושב 

שני/ראשון

שיפור התשתית  
הטכנולוגית במועצה  

מעבר לטכנולוגיה  
מוטת עתיד 

₪300,000193800751

ראשוןתכנון  

הסדרת הטלפוניה•
מעבר השרת לענן•
חלק משדרוג והתאמת )

(מבנה המנהלה
ראשון

ניהול פנים  
הסדרת ניהול  

,  מערכות המידע
אבטחה וחדשנות

הגדלת העצמאות•
של המועצה בניהול  

נושא המדיה 
ומערכות המידע 

קידום עבודה •
חדשנית מבוססת  

טכנולוגיה

קליטת אחראי  •
מערכות מידע  

וחדשנות בחצי  
משרה

צמצום היקף  •
העבודה עם חברה  

חיצונית לניהול 
HELPDESK

הסדרת נוהל אבטחת  •
מידע ברשות

ראשון

ראשון

בוצע



אגף הנדסה
יעד / מטרת על  
סעיף / מקור עלות תקציבית  2021יעדים למימוש ב מטרהחומש

רבעון לביצועמשימותתקציבי

עצמאות כלכלית

קידום -תיירות חקלאית 
תכניות ומיזמים לא  

חקלאיים בסביבה ובשטחים  
החקלאיים

שתאפשר  ע"תבקידום 
מיזמים בעלי אופי  
תיירותי בשטחים  

חקלאיים מחוץ לישובים

אין צורך בתקציב נוסף

סיכום עם רשות מקרקעי 
2ישראל

סיכום עם לשכת התכנון  
2המחוזי

3סיכום עם משרד החקלאות  

3סיכום עם משרד התיירות

2,500,000₪

גיוס ממקורות  
הקצאה  / חוץ 

מהמועצה

3גיבוש פרוגרמה וצוות תכנון

ע נסיון גיוס  "תחילת תכנון תב
4י"רמ/ ממשרד התיירות 

קידום גן לאומי ניצנה  
ג  "ושבטה יחד עם רט

במסגרת המוצר הדרומי  
ג "שיתוף פעולה מול רט

אין צורך בתקציב נוסףע"לקידום התב
מעקב אחרי קידום התוכנית  

ניצנה ושבטה בהובלת ל"גשל 
ג"רט

שנתי

תוספת הכנסה למועצה  
במסגרת מכירת שירותי  

ניהול פרויקטים

תקורותמימוש גביה של 
אפשריות ממשרדי  

ממשלה בפרויקטים  
.בניהול פנימי

ללא עלות
אחוזים קטנים לניהול גיוס

כללי של הפרויקטים בהיקף 
.בשנה₪אלף 100-150של 

1-4



אגף הנדסה

סעיף / מקור עלות תקציבית  2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
רבעון  משימותתקציבי

לביצוע

חיזוק העצמאות עצמאות כלכלית
הכלכלית של הישובים   

תכנון כניסה -אשלים 
נפרדת לשטחי מסחר  

ותיירות
2בדיקת המחוזיתאין צורך בתקציב נוסף

ח"פלהכנסת -באר מילכה
ע"מתבלנחלות כחלק 

חדשה לישוב
1-4ע"התבקידום 

הוספת שטחי  -כמהין 
שטחי  + ע "תיירות בתב

תעסוקה
2הפקדת התוכניתאין צורך בתקציב נוסף

להוביל -קדש ברנע
ע  "שימושים נוספים לתב

של מבני עזר
2תכנון חלופה נבחרתי"רמ/ מועצה ₪500,000

ע למגרשים "תכנון תב-עזוז
המשולבים בתיירות  

ובמסחר
2הפקדת התוכניתאין צורך בתקציב נוסף

תוכנית  -מדרשת בן גוריון 
ע למרכז הישוב"תב/ בינוי 

₪2,000,000

תקציב ממשרד  
2תכנון חלופה נבחרתי"רמ/ השיכון 

הכללת מגרשים  -מרחבעם 
למסחר ואטרקציה  

תיירותית
אין צורך  

2הפקדהבתקציב נוסף



אגף הנדסה
סעיף / מקור עלות תקציבית  2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

עצמאות כלכלית

חיזוק העצמאות 
הכלכלית של הישובים   

איזורהכללת -טללים 
ע"בתבלמסחר ותיירות 

הישוב

אין צורך בתקציב נוסף

3הפקדה

ע"תבהכנת -שיזף 
מפורטת עם שטחי מסחר  

ותעסוקה
1הפקדה

הקמת ישובים חדשים 
ניצנית-במועצה 

2הפקדה בפועלהשלמת נספחים לניצנית
השלמת תיאומים  

3השלמת תיאומיםלתוכנית

התיישבות וצמיחה  
דמוגרפית

המועצה תהיה בכל זמן 
נתון עם יכולת תכנונית 
לכל ישוב לקליטה של  

שנים קדימה5
אין צורך בתקציב נוסף

מימוש תכניות בהתאם לטבלת  
–עות"תבקליטה מול : התכנון
ב"הרצבגאנטפירוט 

שנתי

תשתיות וביטחון

הסדרה חוקית של מגורי  
העובדים הזרים  

בשטחים החקלאיים
ע למגורים לעובדים  "תב

זרים

אחרות קיימות  עות"תבלימוד אין צורך בתקציב נוסף
1במחוז צפון ובערבה

גיוס תקציבים ממשרד  צוות תכנון1,000,000₪
י"רמ/ החקלאות 

2
X3לשנה 50,000

3פרוייקטורשנים

גיבוש שפה חזותית  
למועצה וניסוח חוברת  

פרטים לפיתוח מאפיין  
המועצהישובישל 

חוברת פרטים גיבוש
והנחיות למתכננים 

במועצה
ליווי אדריכל נוף להצעת פרטים וייעוץ

1אדריכל נוף מלווהבחירת

2ניסוח פרקים מרכזיים

3מוצעתוטיוטאפיתוח הפרטים 



יעד  / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

סעיף  / מקור עלות תקציבית  2021
רבעון  משימותתקציבי

לביצוע

תשתיות וביטחון
הפצת הנחיות בניה  
מועצתיות להענקת  

ישובי/ צביון שכונתי 
סיום הנחיות מרחביות 

פתחת ניצנהמושבי
הנחיות ניסוח

1מרחביות

שיזף
הנחיות ניסוח

2מרחביות

אגני התיישבות

גיבוש תכנית לעתיד  
למועצה הכוללת את 

,  השטחים הפתוחים
,  תיירות, שטחי מסחר

.חקלאות ותעשייה

הכנת מסמך יישום  
2+ יישום ניסוח מסמךלכוללנית

למתן מ"תמשינויי 
אפשרות מימוש 

לפרויקטים שונים

–קציעותצומת 
מרכז תעסוקה

שירות לציבור

הכשרת עובדים  
במועצה לעבודה על  

 GISהמערכת 
(הנדסה)

העברת השתלמויות  אין צורך בתקציב נוסף
1בפורום מנהלים

ארגון לומד בנושא  אין צורך בתקציב נוסף
GIS1

תכנון  -בתי עלמין 
והחלטות

קביעת החלטות לגבי 
, מדרשה, אשלים

טללים שיזף  , מרחבעם
ומשאבי שדה

250,000₪

הוצאות תכנון לבית  
, עלמין משאבי שדה
למדרשה ולאשלים  

תכנון חלקות נוספות 
בבתי העלמין לצרכי  

הישובים
1-2

הקמת מרכז רפואי  
סיום הקמת  אין צורך בתקציב נוסףבניית מרפאה אזוריתאזורי

2המרפאה

אגף הנדסה



אגף הנדסה
/  מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש

2020
עלות  

תקציבית  
סעיף  / מקור 

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

שירות לציבור
הנגשת מידע דמוגרפי  

ותכנוני למנגנוני  
המועצה ולציבור

חיבור עבודת המועצה  
GISוהישובים ל 

דורש עבודה עם 
מחלקות אחרות  

במועצה

יצירת טבלאות  
מעודכנות לכל ישוב 
שתואמת שכבה של 

GIS
2

משימות  
לאומיות

קידום סטטוטורי  
של הקמת ישוב  
בדואי בהר הנגב

ע לישוב "קידום תב
חדש בעבדה

תכנון חלופת שלד 
1נבחרת

תכנון חלופה למרכז  
1שירותים

קידום תוכנית שלד  
3לדיון במקומית

קידום תוכנית מרכז  
שירותים לדיון 

במקומית
3

2021ב דיון במקומית









עזוז
3%

מרחבעם
32%

באר מילכה
10%

ניצנה
19%

רביבים
6%

מחנה רמון
3%

רתמים
10%

ס משאבים"ביה
16%

פרויקטים לפי ישוב



תקוע
1%

הצעות מחיר
4% מכרז

6%
מסירה
6%

פרוגרמה
6%

בהמתנה
7%

ביצוע
31%

תכנון
39%

פרויקטים לפי סטאטוס



נראות בטחון ובטיחות
תכנון פארק ניצנה

גדר בקדש ברנע

פיתוח נופי באשלים

תכנון בטיחות בדרכים בישובים

גן משחקים ברביבים

גן משחקים ברתמים

שיפוץ כביש גישה לשבטה

הסדרת מעברי חציה מוגבהים במדרשה

הוספת תחנת הורדה במדרשה

שיפוץ דרכים מרחבעם

טיילת מרחבעם

במרחבעםהסדרי תנועה 

כביש כמהין קדש

תכנון צמתים במדרשה

עבודות תשתיות ישן מול חדש בטללים

מבנה יחידת חילוץ במדרשה

במדרשההציניםטיילת מצוק 

במרחבעםפ"שצ

אוטובוסים במשאבי שדהסובתתכנון 

שיפוץ מצפור הקומנדו הצרפתי

במרחבעםעבודות עפר במרכז הישוב 

צמיחה דמוגרפית
יחד36תכנון –כמהין 

שיפוץ בתי אגודה ומבנים יבילים-קדש ברנע

ד"יח17תכנון תשתיות עבור 

ד"יח60ביצוע תשתיות –שדה בוקר 

ד"יח19ביצוע תשתיות –באר מילכה 

ד"יח10ביצוע –משאבי שדה 

ד"יח59תכנון תשתיות 

ד"יח69תכנון –רתמים 

-ניצנה   מבנים יבילים6ביצוע 

יבילים נוספים14תכנון 

ד"יח80תכנון תשתיות עבור –שיזף 

פרט וקהילה
פיתוח מגרשי ספורט-אשלים

הקמת מתחם חוגים במחנה רמון

ובניצנהבמרחבעםמקווה נשים 

הרחבת המרכז הטיפולי במועצה

הקמת המרפאה האזורית

ס"תכנון הרחבת המתנ

,  באר מילכה, קדש ברנע–מבנים קהילתיים 

אשלים

רביבים, קדש ברנע–מ לגיל השלישי "ממ

קדש ברנע, אשלים–הסדרת בתי העלמין 



משימה לאומית
כיתות לתלמידים בדואים

כיתות לתלמידים חרדים

חינוך
:גיל רך

במרחבעםגן ילדים דו כיתתי 

גן ילדים חד כיתתי ברתמים

הוספת מפרצי הורדה במרכז האזורי

הסדרת מעונות יום בקדש

:בתי ספר

:תיכון אמפי)השלמת רחבת הכינוס  (

אולם ספורט במרכז האזורי

: ס משאבים "בי מ"ביצוע ממ

הגדלת חדר המורים

תכנון חצרות בית הספר

 :בלתי פורמאלי

עצמאות כלכליתמבנה לקומונה בשיזף
לצורך  –תכנון תשתיות לחוות בודדים פנויות 

הוצאת מכרז

קירוי סולארי למגרשי ספורט וחניה

ס למשתלמים"תכנון תשתיות לבי

הציניםמרכז מבקרים מבואת מצוק 

פיתוח המרכז האזורי

תשתיות לאזור תעסוקה בקדש ברנע

תיירות)171תחנות אוטובוס בכביש  (

טיילת ניצנה

חיזוק אגני
:מרכז אזורי

אולם ספורט בתיכון

הקמת מרפאה אזורית

הגדלת המרכז הטיפולי

ס"הרחבת המתנ

:תיירות

טיילת בן גוריון

הציניםמרכז מבקרים מבואת מצוק 

הציניםטיילת מצוק 

171תחנות אוטובוס בכביש 

טיילת ניצנה

פארק צפרות בניצנה

:תעסוקה

איזוריפיתוח רכז 

תשתיות לאזור תעסוקה בקדש



מטרות בתכנית  
העבודה

תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת 

מערכת חינוך  
חדשנית 
ואיכותית

הטמעת מודל תלמידים1)
במסגרת תכנית מובילים למידה 

רשותיתאוטונומיה 

הטמעת המודל בבתי הספר בעזרת רכזות בית ספריות  •
ובעזרת קהילות מחנכים לומדות

במהלך השנה

ח"ש5,000במהלך השנהפרסומם והטמעתם, פיתוח כלים משלימים•

ח"ש5,000רבעון שנישבוע פתוח בחינוך ברחבי המועצה•

פיתוח מודל לעבודה עם 2)
בחינת הפעלה בתיכון, בחינת אפשרויות קיימות•האוניברסיטה ויישומו בתיכון

רבעון שני

יוזמות חינוכיות3)
ס "בתי)הפעלת יוזמות לעידוד חדשנות במערכת החינוך •

(וגנים
של משרד החינוךm21המשך הערכות לתכניות •

ח"ש38,000במהלך השנה

המשך הפעלת תכניות חינוכיות4)
-יצירתיתחשיבה, רובוטיקה, חקר מדעים, ס מנגן"בי•

תכנית בן גוריון, טכנולוגית-מתמטית
שותפות עם המגזר , אמיליה בגניםיו'רג, אנגלית, תנועה•

שותפות עם גננות קולורדו, הבדווי

300,000₪במהלך השנה

ח"ש8,000

המשך הטמעת מפת החינוך  5)
בבתי הספר ובגנים

מרכזי  , קמפוס וירטואלי, בתיכוןמנטוריםהפעלת תכנית •
ישובייםלמידה 

המשך פיתוח המפה והטמעתה בקרב אנשי החינוך  •
והתושבים

בניית שפה משותפת ואני מאמין מועצתי בגני הילדים•

במהלך השנה

אגף קהילה וחינוך

/ מטרת על  
יעד חומש

חינוך



יעדים לשנת  
2021

תקציברבעון לביצועמשימות

שותפויות  
ורצפים בחינוך

שילוב חינוך  
פורמלי ובלתי  

פורמלי

המשלבת ,בניית תפיסה הוליסטית לכלל מערכת החינוך המועצתית
חינוך פורמלי וחינוך משלים

ערב שיח תושבים ומערכת החינוך
קיום מפגשי שולחן ראש המועצה

רבעון ראשון

רבעון שני
רבעון שני ורביעי

ח"ש6,000

לבתי הספר  , בישוביםלרכזי החינוך, נוער' ייסוד פורום משותף למח
ומיסוד מענים משותפים לפי הצורך

במהלך השנה

נוער ובניית תהליכים ' המשך חיזוק הקשר בין התיכון האזורי ומח
משותפים

במהלך השנה

בניית , חיזוק הקשר בין מחלקת נוער ומחלקת חוגים והעשרה
משותפיםפרוייקטים

במהלך השנה 
(כפוף לקורונה)

יצירת רצפים  
מיטביים  

בחינוך

להפעלה בימי ששיס"בניית תכנית חונכות לילדי הגנים ובתיה•
לכתה העליהס לקראת "מפגשים בין ילדי הגנים העולים לאותו בי•

א
קיום תכנית -הטמעת תפיסה של שותפות הורים בגיל הרך•

ייעודית לנושא עם הגננות

רבעון שלישי 
ורביעי

מערכת חינוך  
מכילה

יישום מיטבי  
של רפורמת  

מ"החנ

הכשרת מורים ויועצות
מיפוי צרכים ומענים נדרשים

צמצום הפער בין הצרכים למענים
העברת מידע ועבודה משותפת, פ"של שתסדירויותיצירת 

במהלך השנה

כניסת 
מועצתית  

לתכנית  
הלאומית  

למניעת  
אובדנות

רבעון ראשוןרווחה-ח"שפ-יצירת רצף עבודה בתי ספר. יצירת צוות היגוי

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

חינוך



מטרות בתכנית  
העבודה

תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת 

הסדרת גנים  4.
ומעונות

רבעון ראשון ואחרוןבחינת היתכנות אל מול צפי עתידי•בחינת פתיחת גן בשיזף

סמל משרד העבודה  
ניצנהלאשלים ופתחת

הנפקת כל האישורים הרלוונטיים  •
והתאמת המבנים

רבעון ראשון

צביעת תקציבי וועדים  
הגיל הרךלטובת

הועדיםליווי , יעודיהבניית תקציב •
בביצוע

רבעון ראשון

חלוקת אחריות אחזקת  
מבנים בין המועצה  

לישובים
בישוביםהטמעה, קבלת החלטות•

לאורך השנה

מכרז להפעלת מערכות  
החינוך במדרשה ובאשלים

נוהל מכרזים לאחר תיאום ציפיות עם הפעלת
הישוב

רבעון ראשון

פרסום וביצוע  , בניית מערך קריטריונים•וועדת הנחות לגיל הרך
הנחות

ח"ש50,000רבעון שלישי

כוח אדם איכותי  5.
בחינוך

,  פ"ב, א בגיל הרך"גיוס כ1)
ס יסודיים ותיכון "ובתי

ועתודה ניהולית

תוך יישום הפקת , תכנית דרך הנגבהמשך
לקחים

כדי למשוך אנשי  , צ לחינוך ברמת הנגב"יח
חינוך איכותיים

ח"ש100,000לאורך השנה

הפעלת תכנית עתודה ניהולית בשיתוף אבני 
ראשה

רבעון שלישי

חינוכיים-תכנית מתמחים קלינייםיישוםח רמת הנגב"ביסוס שפ1)

הכשרת מטפלות•הכשרות2)
קורס התנהלות בטוחה•
קורסי עזרה ראשונה•

ח"ש16,000לאורך השנה

התייעלות5.
מיצוי הכנסות משרד החינוך  

בהסעות
הסעותיעול

מעקב , הגשת מיפוי שלם למשרד החינוך•
אחר ההכנסות

בניית תכנית הסעות יעילה•

רבעון שלישי ורביעי

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

חינוך



תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

מימוש צרכי  
, השייכות

משמעות 
וביטחון אישי

הפעלת תוכנית  
כיתות  -"שבילים"

וותיקים בשילוב עם 
התיכון האזורי של 

המועצה

הפעלת צוות פדגוגי מכלל היישובים ונציגי  1.
ס"ביה

קורס אחד בשילוב עם ילדי בית הספר2.

מכלל פעילות התוכנית בשילוב בין  320%.
דורי

2020מופעל החל מיולי . 1
מרגע שתתאפשר תוכנית  . 2

בבית הספר
מרגע שתתאפשר תוכנית  . 3

בבית הספר 

ח"ש103,000

בתי אב במועצה  30
פעילים בתוכנית  

קהילה תומכת

שיווק המודל לכל בתי האב הרלוונטיים  1.
במועצה

תחילת הפעלת המודל בבתים2.

רבעון ראשון1.

רבעון ראשון והלאה2.
60,000₪

פעילויות  
מגוונות  
-לוותיקים

, להגברת העניין
אפשרויות  

,  המפגש
שייכות 

משמעות וכבוד

+מפגשי סרט 
תכנית טיולים

פעילות בישובים

הרצאה  + מפגשים קבועים של סרטים 
טיולים חד יומיים וארוכים

גם לגיל  , ישובייםקיום סדנאות ומפגשים
שלישי צעיר

רבעון שני
במהלך השנה

10,000₪

10,000₪

ח"ש25,000

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

פעילויות  
מגוונות  
-לוותיקים
להגברת 

,  העניין
אפשרויות  

,  המפגש
שייכות  

משמעות  
וכבוד

איסוף סיפורים  
אישיים של הוותיקים  

שרוצים להישמע

בשיתוף בין " סיפורי וותיקים"פרויקט 
וותיקים ומלגאים ובליווי של תוכנית  

(הסוכנות היהודית-מיכל)מובנית 

פיילוט-רבעון ראשון

פעימה  -רבעון שלישי
נוספת בהתאם לתוצאות  

הפיילוט

תקציב עיקרי מטעם  
ויינט'והגהסוכנות 

3,000₪-משלנו

פיתוח צוות נציגי וותיקים מהיישובים  
מחויב וחושב

קיום מפגשים שוטפים עם צוותים מובילים 
בישובים

10,000₪במהלך השנה

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

הנגשת מופעי  
תרבות לכלל 

תושבי המועצה  
המגוונים

הבאת מופעי תרבות  
' לתושבי המועצה מס

תחומי אומנויות           
,  תיאטרון, מוזיקה )

(קולנוע ומחול

פיזיים ולא  )מיפוי מרחבי תרבות קיימים 1.
פסטיבלים  , ספריות, 40פאב (: פיזיים

.סל תרבות, פרמיוםפמי, קיימים
הקמת פורום תרבות לחשיבה משותפת 2.

.
קיום אירועי תרבות מגוונים3.

רבעון ראשון

רבעון ראשון
לאורך השנה

ח  "ש200,000

פיתוח תחושת 
שייכות וגאווה  

יחידה
חיזוק אירועי תרבות ככלי 

לחיזוק הקהילה
אירוע סוף הקיץ1.

יום בן גוריון קהילתי2.
פברואר יוצא מן הכלל3.

רבעון רביעי1.
2020נובמבר 2.
רבעון ראשון  3.

.1100,000₪

.216,000₪

.315,000₪

פיתוח ההון 
חיזוק  / האנושי

תודעת הקהילה 

/  חיזוק צוותי רכזי תרבות 
צוות ספרניות יישוביות

חיזוק הקשר בין רכזי הפורום יצירת 1.
מכנה משותף וזיקה למועצה חיזוק  

שיתופי פעולה בין הרכזים
תמיכה בקיום אירועי תרבות המחזקים 2.

תודעת קהילת רמת הנגבאת

20,000₪לאורך השנה

אגף קהילה וחינוך
/  מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

עידוד יצירה  
מקומית

פורום אומנים
קבוצת אמנים הפועלת  
יחד לקידום והנגשת  
האמנות ברמת הנגב

אומנים במועצה/מיפוי אמנים1.

יצירת מקום מפגש ייעודי לאמנים  2.
(חלל עבודה)מקומיים 

אירוע אומנות מקומית ביישובי המועצה3.

שולחנות עגולים4.

העשרה האומנים בסדנאות וכלים5.

התנעה עכשיו עד תחילת רבעון  
ראשון

מיפוי: ינואר -דצמבר

רבעון ראשון

30,000

הקמת גלריה במרחב  
הציבורי

הקמת ועדת היגוי לחשיבה משותפת 1.
.והובלה של הפרויקט

בניית קונספט  -פרוייקטתיק יצירת2.
לגלריה

בדיקת מקור למימון לפרויקט3.

התנעה ראשונה החלה  
29.10ב

ינואר-דצמבר: מיפוי

לא ידוע עדיין

מקורוק

הופעות בהרכבים קטנים בישובים של  1.
שהסתייםהפרוייקט

מקורוקיצירת חיבורים בין משתתפי 2.
לזמרי רמת הנגב

20,000₪רבעון ראשון  

הקרן לעידוד היצירה
הזוכים בקרן לעידוד היצירהבחירת 1.
תיאום ווידוא ביצוע של יצירה בקהילה 2.

של זוכי המענקים בקרן

2,000₪רבעון ראשון

אגף קהילה וחינוך
/  מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



מעורבות  

חברתית 

במרכז 
צעירים

חיזוק קבוצות  -

-הסטודנטים

מפגשים  

.ופרויקטים

הקמת קבוצת  -

-צניקים''הצל

פורום הצעירים  

-של המועצה

הפועלת עבור רוב  

תחומי הצעירים  

במרחב שלנו

הקמת פורום  -

בוגרים פעיל  

ומתנדב

ביסוס קבוצת  -

–מתנדבים פעילה

ביר  / שותפויות 

'הדאג

הקמת פורום  -

פיתוח דיור  

לצעירים

חיזוק רשת  -

חברתית בין  

הישובים

מיתוג תכנית רכזי  -

הצעירים

עמידה מלאה בתכנית פגישות  -

הסטודנטים שנקבעה

צוותים פעילים במרחב  3לפחות -

צניקים''בקבוצת הצל

ביסוס מפגשים קבועים אחת -

לפחות  -לחודשיים לפורום הבוגרים

מפגשים בשנה5

סדרת מפגשים קבועה לפורום ביר  -

שותפות צעירה/ ' הדאג

העלאת תכנית כוללת לדיור לצעירים  -

לראש המועצה  

הקמת קבוצות גיל מועצתיות  -

חיזוק פעילויות של מרכז  , ברשתות

הצעירים

בתוךלהכרתםהצעיריםרכזימיתוג-

ישוביםומנהלימזכיריםי''ע,הישוב

ח"ש50,000השנהבמהלך

תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



תרבות 
40ופאב 

הסדרת העניינים -

הפורמאליים  

חזרה לשגרת פאב  -

ומיתוגו מחדש  40

ייצוב תקציב  -

התרבות 

הגברת פרויקטים  -

מקומיים בפאב

המעורבותהגברת-

מלגאיקבוצתשל

התרבות

קיבוץ וזכיין-חידוש חוזים-

רישוי עסק לאירועי מרכז הצעירים-

מיתוג מחדש-

עמידה בתכנית העבודה של הפאב-

ייצוב תקציב התרבות והרחבת -

40הפעילות של פאב 

פרויקטים לאמנים מקומיים בשיתוף  -

מחלקת תרבות 

בפאבולייניםהגברת יוזמת הפקות -

65,000₪
תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות

מתן כלים והגשמה  -צ''דו

.שים"לחיימעצמית 

עידוד יוזמות  -

-ומעורבות בקהילה

הימנעות ממתן 

.בלבדשירותיות

חיזוק ההיכרות  -

בגילאים אלה עם  

.מרכז הצעירים

יצירת קהל צעיר  -

ופעיל ובניית רשת  

חברתית שתחזק את 

תחושת השייכות 

לרמת הנגב

כלים  הנגשת-

המותאמים לתקופת  

הקורונה

פגישות מתגייסים בישובים וחלוקת  -

תיקי גיוס

כנס מתגייסים-

פגישות עם כל שנות השירות במועצה-

קיום קשר רציף בין  -'חיילים ושש-

מיפוי צרכים שוטף-המועצה לבינם

מתן משלוח מנות לחיילים  -

המשך איסוף מידע על כל השכבות -

הצעירות

להשכלהייעוצים-

ניהול תכנית דרך הנגב ומתן תכנים -

ש משולבים דרכה''לחיימ

תוכן למשוחררים מותאם לצרכי  -

הקורונה

35,000₪

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



תקציב מועצה נדרשרבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות בתכנית העבודה

פעילות פנאי איכותית  

-לילדי רמת הנגב

מותאמת להגבלות מפגש  
מחמירות

לפחות פעילות אחת 
אגן\לשבוע בכל יישוב

יצירת מודלים חדשים לפעילות חוגים

חוגים  , חוגים בישובים, עגלה נוסעת)
והפעלתם  ( 'מרחוק וכד

₪ 500,000כל השנה

הפעלת חוגי ילדים ונוער  

בהתאם להנחיות משרד  
הבריאות

חזרה הדרגתית  
לפעילות חוגים

הפעלת מערך חוגים על פי מתווה  

הפעלה המאושר ועל פי תקציב

נבחרות  -הפעלת מערך ספורט תחרותי

שחייה וכדורסל

שמירה על קשר עם צוות המורים  
ת"שבחל

2,000,000כל השנה

700,000

קיום פעילות רציפה  קיום תכניות מניעה לנוער

הן , ומשמעותית לנוער

במהלך השנה בישובים  

והן בחופשת הקיץ  
באופן מרוכז

מותאמת  , ומועצתיתישוביתבניית תכנית 

גילאים וישובים, מגזרים

רתימה והכשרה של בעלי תפקידים  

בישובים וקהילה  

המשך קיום סיירות הורים בישובים

פיתוח מענים נוספים כמוקדי משיכה  
משמעותיים לנוער

ח"ש90,000כל השנה

הדרכה איכותית וערכית  
בישובים

הדרכה משמעותית  

ובאיכות גבוהה  
בישובים

לבניית מערכי הדרכהסדירויות

ומתן משוב באופן רציף  ליווי הדרכה

ועקבי
לעניןיעודייםבעלי תפקידים 

כל השנה

נקיטת עמדה ויציאה  אקטיביזם של בני נוער
לפעולה של בני נוער

חשיפה וליווי של קבוצות בני נוער לפי  
ענין ורצון

השנהכל

תהליכים משמעותיים  
בישובים

קיום תכנית מנהיגות  

ושנת, ו-לכיתות ד
בת מצווה בישובים/בר

מובניתתכנית שנתית
ופעיליםצים"מד, הכשרת מדריכים

כל השנה

אגף קהילה וחינוך
/ מטרת על  
יעד חומש

פרט וקהילה



מטרות בתכנית 
העבודה

תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת 

הסדרת  8.
ס"המתנ

הסדרת מעמדו המשפטי של 1)
ס"המתנ

סיום הגשת המסמכים למשרד •
המשפטים וביצוע הפעולות כנדרש

ראשון

קיום מפגשי הכשרה ודיון באופן שוטף•ס"מתנדרקטוריון2)
ס"לחברי הנהלת המתנ

לאורך השנה

יישום ממצאים בנוגע לתהליכי רכש•יישום ממצאי ביקורת3)
ראשון

אגף קהילה וחינוך

בניית  9.
שותפות 

וטיפוח  
מנהיגות  
בישובים

ועדות תרבות וחינוך פעילות 2)
תוך הבהרת מערכות  , בישובים

היחסים והאחריות בין המועצה  
והישוב

טיפוח קבוצות פעילים לנושאי 3)
וקהילהחינוך

מתן , ליווי ועידוד הפעלה של ועדות•
כלים באמצעות הכשרה

במהלך 
השנה

5,000

יעד / מטרת על  
חומש

פרט  
וקהילה



תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות בתכנית העבודה

ביסוס פעילות  11.
נוער  , משותפת לילדים

וצעירים עם  
האוכלוסייה הבדואית

הפעלת תכניות  
משותפות

, המשך הפעלת תנועת נוער•
בדיקת היתכנות לקיום חוגי  

פעילות  , כדורגל ורכיבה בעבדה
',  משותפת לצעירים בביר הדאג

בהתאם לאפשרויות

במהלך השנה

תקציברבעון לביצועמשימות2021יעדים לשנת מטרות בתכנית העבודה

המשך והרחבת 12.
שותפויות

הפעלת תכניות  
שותפות בהתאם  

לאפשרויות  
,  צעירים, נוער)

,  אנשי חינוך
(ס תאומים"בתי

עבודה מול , מיפוי תכניות•
השותפים

במהלך  
השנה

אגף קהילה וחינוך
/  מטרת על  
יעד חומש

משימות  
לאומיות

/  מטרת על  
יעד חומש

קשר עם העם  
היהודי



מרכז צעירים-אגף קהילה וחינוך
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע
2021עדכון 

צמיחה דמוגרפית

הקמת גרעין מורים  
בטללים

מורים ואנשי  15הגעת 
מ "חינוך  למועצה ע

להתגורר בה ולעבוד  
בתחומה בחינוך פורמלי

טרם נעשתה הערכה

ראשון2020בחינת התיכנות הפרויקט ל 

: במידה ויוחלט לקדם
הקמה פיזית של האתר# 
שיווק הגרעין# 
התאמת אנשי החינוך למוסדות  # 

החינוך השונים
ליווי ומעקב אחר התאקלמות# 

-שני 
רביעי

הקמת גרעין  
התיישבות חדש 

בניצנה
הקמת גרעין מתיישבים 

?מבנים לניצנה650,000₪בניצנה

מבנים יבילים לניצנה12העברת # 
שיפוץ מבנים בשכונה החדשה# 
גיוס גרעין ראשוני  # 
העברת תהליך של בניית קהילה # 

ביחד עם הגרעין

-שלישי 
רביעי

15-גידול ב# 
משפחות

-ביסוס הגרעין# 
ובניהחזון

שילוב הגרעין  # 
בפתחת ניצנה

חינוך

שילוב חדשנות 
במערכת החינוך

וטיפוח אנשי חינוך  
,  מובילים במועצה

י עידוד יזמות  "ע
חינוכית ומתן 

אוטונומיה בשילוב  
המטפחות תכניות

, חינוך מדעי
מוזיקלי  , טכנולוגי

וערכי

הפעלת תכנית חדשנות  
ס "פדגוגית בכל בתיה

תלמידים מובילי )
(למידה

20,000₪

11750
השלמה לתקציב  

משרד החינוך

תכנית רשותית משותפת לפיתוח  
כל השנהחדשנות פדגוגית

עידוד יזמות אנשי חינוך  
להתנסות בתהליכי  

חדשנות פדגוגית
שבוע פתוח לחינוך10,000₪

שני  
(מאי)

לאורך  
השנה

התאמה פיזית של 
מיפוי והערכות לקולות קוראים של  תקציבי תכנון בהנדסהמרחבי הלמידה

(מרחבי הכלה ,m21)משרד החינוך 
לאורך  
השנה

הפעלת תכניות העשרה 
רשותיות

הפעלת תכנית חינוך  
לסייבר וקוד

10783רובוטיקה120,000₪
,  רובוטיקהתכניותהמשך הפעלת 

הארצית לחינוך  התכניתעבודה מול 
סייבר

ראשון

130,000₪

ס מנגן"הפעלת בי10782ס מנגן"בי
רבעון 
אחרון  
2019



מרכז צעירים-אגף קהילה וחינוך
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע
2021עדכון 

פרט וקהילה

פיתוח תחושת 
השייכות 

הקהילתית וגאוות  
היחידה בקרב  

תושבי המועצה

השתתפות תושבים  
בפעילות מועצתית
שותפים  , תושבים מעורבים

ושבעי רצון מפעילות  
המועצה

תושבים מרגישים חיבור  
ושייכות

₪80,000
תקציב בינוי קהילה 

4401000000: ס"במתנ
משרד  , מפעל הפיס+ 

התרבות

-קיום תכניות רחבות לכלל המועצה
עשרת ימי , פברואר יוצא מן הכלל

סיום הקיץ, הוקרה
-קיום תכנית מפגשים מועצתית

בתים מדליקים, בתים פתוחים
התאמת תכנית התרבות השנתית 

להיבטים של פיתוח קהילתי
"בנק הזמן"הפעלת מיזם 

,  פברואר
מרץ

לאורך  
השנה

₪50,000412300000

חיזוק תחושת 
השייכות למועצה  

,  בקרב צעירים
.לאחר סיום תיכון

שמירה על קשר עם חיילי 
המועצה והכרתם בשירותי  

מרכז הצעירים

כ תקציב "סה
488,000צעירים 

₪

ס"בתקציב המתנ

שני'יבפגישות יישוביות עם מסיימי 

מרכז מיתוג 
הצעירים 

מחדש לקהל 
היעד

שינים"ושכנס הוקרה למתגייסים 
לא בוצע  

השנה לאור 
אילוצי  

הקורונה
יצירת קשר ישיר ורציף עם חיילי 

שלישיהמועצה

שמירה על קשר 
עם צעירים בגילאי  

עד המפגש  , 18-25
.עם קרן המלגות

חיזוק שכבת הצעירים  
המשוחררים אשר מתגוררים  

במועצה

ומסגרות שישאירו  תכניותהקמת 
צעירים בני המקום לגור פה בשנים 

אלו
שלישי

הפעלת תכנית 
לצעירים 

משוחררים  
מותאמת  
לשינויים  
ולצרכים  

שנולדו  
מהקורונה

גיוס צעירים מבחוץ לשנה 
עבודה במועצה על מנת 

לחזק את השכבה הקיימת 
ולפתוח אופק התיישבותי

תכנית דרך הנגב
שלישיתכנית מענקים לבני המקום

שילוב צעירי 
המועצה  

בתכני תכנית 
דרך הנגב



מרכז צעירים-אגף קהילה וחינוך
סעיף / מקור עלות תקציבית2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

רבעון  משימותתקציבי
2021עדכון לביצוע

פרט וקהילה

...המשך
שמירה על קשר עם 

-18צעירים בגילאי 
עד המפגש עם , 25

.קרן המלגות

...המשך
בניית רשת חברתית שתחזק  
את תחושת השייכות לרמת  

הנגב

כ תקציב "סה
488,000צעירים 

₪

ס"בתקציב המתנ

הכוונה והתפתחות  :  שים"תכנית לחיימ
קורס  , (שנתי)ייעוץ לימודים אישי -אישית

תלוי  -פברואר)פסיכומטרי מסובסד 
ייעוץ והכוונה לחיילים  , (בנרשמים

עזרה במציאת עבודה  , (שנתי)משוחררים 
מועדפת ברמת הנגב

שני

סדנא להתנהלות כלכלית נכונה לצעירים
רביעי

הכנה לטיול הגדול עם בית  , סדנת שטח
הספר לסיירות

הקמה ותפעול שנה ראשונה של תכנית 
לרמת הנגבהתכניתוחיבור ', דרך הנגב'

חלוקת  , להיכרות אישית)פגישות יישוביות 
(תיקים והסבר על מרכז הצעירים

שנתי

שימור קשר ופיתוח  
שכבת צעירים  

בוגרי  –פעילים 
המרכזתכניות

שיפגשהקמת פורום בוגרים 
חודשית במרכז הצעירים

יצירת סדרת מפגשים וגיבוש קבוצת  
שלישיבוגרים

קידום הקמת -
מתחמי מגורים  

לצעירים

חיזוק מפגשים  
תרבותיים בין  

לצעירים  ישוביים
ובכלל

פתיחה מחודשת של פאב  
40

הוצאת רישוי עסק למסעדה# 
הוצאת רישוי עסק להופעות#
חידוש החוזים מול השותפים#
חזרה להפעלת תכנית עבודה של תכני #

מין סטרים ותוכן מקומי

שלישי

פעילות שיוק-
הפאב מחדש

יצירת ליין -
אירועים  

מוכר  , קבוע
ומדויק  

בהתאם 
לביקוש  

הקהל

בניית שותפות  
וטיפוח מנהיגות  

בישובים

וועדות חינוך ותרבות  
,  בישובים פעילות ושותפות

תוך הבהרת מערכות 
היחסים בין המועצה  

לישובים
20,000₪

'  מתוך תקציב מח
ס"נוער  במתנ

תהליכי הכשרה וגיבוש לפעילים בוועדות  
נוער ותרבות

רבעון 
ראשון

טיפוח קבוצות פעילים  
לנושאי חינוך וקהילה

לאורך  
השנה



ה וסביבה"אגף שפ
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

עצמאות כלכלית

ניהול עצמי מערך  
האשפה

שוטףהמשך פעולות לייצוב צוות המערך
גיוס נהגים מחליפים            .1
הכשרות צוות בדגש על  . 2

בטיחות
שנתי

מיועד  . רכישת משאית משומשת
לפינוי כתומים וגיבוי למשאיות  

המערך
איתור מכרז מתאים להחלפת  ר"תב50,000₪

.  המשאית הירוקה הותיקה
ראשון  

אחזקת מלאי שוטף להחלפה 
תנאי . וטיפול במאצרות אשפה

הכרחי בשיפור השירות לתושב
ציוד יסודי אשפה80,000₪

רכישת מלאי ומעקב  .1
שוטף אחר כמויות המלאי                   

צמצום הנזקים למאצרות  . 2
הסברה  –תוך כדי פינויים 

לצוותים ותחזוקה נכונה

מעבר מסעיף –אשפה 
הוצאה לסעיף הכנסה

הערכות לקליטה והפעלה של אתר 
לית"לשכת מנכאשלים

ניקוי האתר ומעקב עד  . 1
לתחילת העבודות במקום

ליווי על פי צורך של עבודת  . 2
ית"מנכל

איתור רשויות שותפות. 3

בשוטף  . 1
3+2-

שלישי

הטמעת הסכם לפינוי פסולת 
.                                 אלקטרונית

2020חוזה יחתם בסוף 
ישנה הכנסה בגין פסולת ממחזורת  

תחזוקת מתקני מחזור30,000₪

הכנסת עמדות פינוי לכלל  . 1
הישובים

הסברה בישובים. 2
הקמת עמדות בתיאום עם . 3

הישובים
ראשון

טיפול בפסולת חקלאית  
.  איתור מיקום לאתר קומפוסט

בדגש על פתחת ניצנה
לא ידוע עדיין2020תחילת עבודה 

הקמת צוות עבודה מתוך  
הפורום הכלכלי ושותפים  

בעלי עניין
חקלאים  , ועדה חקלאית

שנתי

הכנה והטמעת חוק אשפה : המשך
עודפת בעסקים

צפי הכנסה , שוטף
600,000₪–כ 

שנתי

עבודה על החוק עם יעוץ  . 1
משפטי

אישור החוק משרד הפנים. 2
הכנת מערך הסברה  . 3

להטמעת החוק

ראשון



ה וסביבה"אגף שפ
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

עצמאות כלכלית

מעבר מסעיף הוצאה  –אשפה 
לסעיף הכנסה

הסדרה של חיוב משרד  
הבטחון על ימי פינוי  

.                         עודפים
–צפי הכנסה של כ 

שנתי2,000,000₪

שוטף  

הסדרת חיוב. 1
ליווי הצבא ביעול . 2

מערך האשפה והמחזור
הערכות לצמצום ימי . 3

שימוש בחיישני  -הפינוי
פחים מוטמנים  , נפח

ראשון. 1
שנתי. 2

התייעלות אנרגטית 

השלמת החלפת תאורת  
חוץ לתאורת לד בכלל  

צפי חסכון  .         הישובים
בעלויות  70%–של כ 

תאורה בישובים  
.  המשתתפים

ר התייעלות אנרגטית"תבשוטף

הגשת קולות קוראים  . 1
רלוונטיים לתחום

ביצוע סקר פליטות . 2
מועצתי ואיתור יעדים  

נוספים לצמצום פליטות  
שנתי

נראות בטיחות וביטחון

שיפור נראות המועצה

ניסוח הנחיות  : המשך
.                              לנראות המועצה

עבודה משותפת עם אגף 
הנדסה

המשך ליווי תוכנית  
שלישיוהנחיות

העלאת רמת הניקיון  
ניקיון כבישים80,000₪בישובים

תוכנית עבודה סדורה  . 1
לנקיון ישובים

רכישת אמצעים לניקוי . 2
על בסיס עובדי האגף

ראשון

המשך הפעלת תוכנית  
300,000₪חקלאות תומכת סביבה

–מתוך קולות קוראים 
משרד החקלאות ואחרים

איתור מקורות תקציב  
להמשך ניקוי שטחים  

חקלאים מפסולת ישנה
שמירת קשר עם משרד  

החקלאות עד לאישור  
תקציבי מדינה

ראשון  
ושני

חקלאות פתחת ניצנה

:  חקלאות תומכת סביבה
המשך הטמעת תוכנה  

–לאיתור מזיקים 
.                             אגריטסק

במידה והפיילוט מצליח  
לגייס תקציבים להרחבת 

המשתמשים

ועדה  / פ רמת נגב "מושוטף
חקלאית

פ  "ליווי צוות המו. 1
וחברת התוכנה

יצירת מעקב ומערך  . 2
תמיכה לחלקאים 

המשתתפים בפיילוט
שנתי



ה וסביבה"אגף שפ
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

לביצוע

שירות לתושב

חקלאות פתחת ניצנה
יצירת תוכנית עבודה סדורה  

.     לטיפול במפגעי הזבובים
פעילות בשיתוף ישובי  

הפתחה והתושבים
תקציב האגף והיישובים100,000₪

הכנת תוכנית עבודה  . 1
סדורה לניטור ופיקוח  

בשיתוף הישובים
במשך פעולות הדברה . 2

במהלך העונה
שני ושלישי

טיפול בכלל גני משחקים
כניסה לגני משחקים בגני 

.                                       משרד החינוך
בשיתוף עם אגף בטחון  

(גני ילדים)וחינוך 
50,000₪

טיפול ואחזקה גני 
משחקים

הכנסת כלל גני . 1
המשחקים בגני הילדים 
לטיפול ובדיקה שוטפים

הכשרת בודק נוסף  . 2
מעובדי המועצה

 CTהמשך הטמעת תוכנת שירות לציבור
ללא עלותלכלל עובדי האגף

צמצום זמן התגובה  . 1
.                                   בתוכנה ובשטח

הטמעת תרבות של . 2
שיפור התקשורת  -שירות 

עם התושבים באמצעות  
התוכנה

שיפור מדדים. 3

חיזוק וקידום פרויקטים  
העמותה למען התושב-כיל 150,000₪סביבתיים בישובים

"  חושבים עושים"המשך 
חיזוק הקשרים הקהילתיים 

והרחבת הקהלים בהם 
נוגעת התוכנית

וטרינריה

80,000₪צמצום תופעת חתולי הרחוב

–תקציב וטרינריה . 1
טיפול בחתולי רחוב

השתתפות ישובים בחצי  . 2
עלות

ניהול שוטף של מבצעי  
עיקור וסירוס חתולי רחוב  

בשיתוף הישובים

צמצום תופעת כלבים  
ללא עלותמתפראים

עבודה שוטפת עם גורמי  
,  ח"צעב, "פיצוח"–לכידה 

ג"רט
צמצום תופעת כלבים  

80,000₪משוטטים בישובים
לכידת בעלי חיים  

משוטטים
עובדה שוטפת ושיתוף  

צער בעלי חיים



ה וסביבה"אגף שפ
רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

שירות לתושב

יצירת פתרון לגזם ישובי בעזרת טיפול בגזם תושבים
המשך הובלת התהליך עם לא ידוע עדייןאשכול נגב מזרחי

ראשוןהאשכול והמועצות השכנות

איתור והטמעה של חלופות  פסולת אורגנית
אתר , בחינת חלופות כגון ביוגזלא ידוע עדייןלאיסוף פחים חומים

טוחני אשפה, קומפוסט

יצירת מתווים נוחים לתושבים  פסולת בניין
ללא עלותלאיסוף וטיפול בפסולת בניין

בניית מערך הסברה
בניית הסכם עם ספק עיקרי  

למען תושבי המועצה

המשך הטמעת הפרדת פסולת  
פחים כתומים–פלסטיק 

יצירת מערך הסברה לשימור  
ללא מקור תקציביההשגים של התושבים  



המחלקה לשירותים חברתיים

יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021

לביצוע

התיישבות וצמיחה  
דמוגרפית

פיתוח עבודה  
קהילתית עם ועדי  

היישובים

ליווי מקצועי  , מתן כלים
סים"העווהדרכת 

בעבודה קהילתית
₪40,000184821750

הנחייה וליווי שוטף של  
בעבודה מול סים"העו

בעלי תפקיד בישובים 

שנתי
התמודדות עם דילמות  

קהילתיות

ביצוע תחקירים

בתחום עבודה השתלמויות
שנתיקהילתית

פרט וקהילה
גיבוש מענים  

מותאמים  
לאוכלוסיות  

בתחומי הרווחה

תעסוקה פרוייקט
לרווחה בשיתוף מצפה  

רמון

'נוב-'אוקגיוס ואיתור משתתפיםמימון מלא משרד הרווחה₪450,000
2020

יולי–ינואר תיאום וביצוע-הסעות ₪40,000184222750
2021

מרחב לתעסוקה לחיזוק  
₪20,000184710780צעירים

אבחון ואיתור צרכי 
צעירים בניית תוכניות על 

פי מיפוי צרכים
שנתי  

מתן מענה עמלני לנוער 
תוך רכישת , בסיכון

מקצוע ותרומה לקהילה
30,000₪184820840

איתור בני נוער תוך בחינת 
ה"להבצרכים בשיתוף עם 

נוער' ומח

'  אוג–יולי 
2021

₪30,000184710781תעסוקת קיץ
איתור נוער בסיכון  

והעסקתו בחודשי הקיץ  
ה "להב, נוער' בשיתוף מח

המועצה' ומח

בתנאי
לתקציב 
ממשרד 

רווחה

מאתר לבני נוער מדריך
₪30,000184820840לתוכניות קיץ

'אוג-יולימדריכיםאיתור
2021

איתור בני נוער



המחלקה לשירותים חברתיים

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
לביצוע

...פרט וקהילה   המשך

מתן כלים לאוכלוסייה  
בחירום ובשגרה

סדנאות לבעלי תפקידים  
₪20,000י"בצח

רשות  + משרד הרווחה 
184100789
184100780

לקחים קורונההפקת•
סדנא לרכזי רפואה  •

רים"ויו
2מענה נפשי ראשוני ל  •

אגנים

-שנתי  
בביצוע

₪10,000בישוביםי"לצחתירגולים
רשות  + משרד הרווחה 

184100790
184100780

שנתיביצוע תרגיל בשנה הדרכה

תרגול מתקן קליטה  
שנתיתרגול צוות המתקןמשרד הפניםמימון0מקומי

GISהכנת תשתית 
רווחה  הקלדת שכבת10,000₪184100780לאוכלוסיות מיוחדות

מענה לגיל השלישי

יישום תוכנית אסטרטגית 
פעילות לותיקים בשיתוף  184445840משרד הרווחה ₪10,000לגיל השלישי

שנתי  רכזת גיל שלישי

184222750משרד הרווחה ₪20,000הסעות לותיקים
הסעות לפעילות חמישי  
בבוקר וטיולים לותיקים  

ביישובים בשיתוף רכזת גיל 
שלישי

שנתי  

בתים  -תוכנית העשרה 
הפעלה שוטפת של בתים ₪20,000184445840חמים

שנתישדה בוקר ומדרשה-חמים 

-ת "הפעלת מועדוני מופ
משרד הרווחה ויישובים  ₪470,000בטחון תזונתי לותיקים

184430780184431780
הפעלה שוטפת של מועדוני  

ותיקים בקיבוצים  60-ת"מופ
רביבים ומשאבי שדה

שנתי

הפעלת מרכז טיפולי

איוש תקן מנהל מרכז
204,000₪קליניפסיכולג

184100787
184100782

סעיף תקציב הילה קפלן

חוזהחתימת•
מטרות מקצועיות  קביעת•

וכלכליות
שנתי

א בתחום טיפולי  "מיצוב כ
רפואיופארא

התאמת המטפלים השונים  
שנתיליעדי המרכז הטיפולי

איוש פסיכולוג קליני 
מדריך לתוכנית מתמחים

פרסום מכרז•
בניית תוכנית עבודה  •

מתמחים קלינייםלליווי
שנתי



המחלקה לשירותים חברתיים

רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  

...פרט וקהילה   המשך
הגדלת היקף  

המתנדבים ושימור  
המערך

השלמת מאגר מתנדבים 
י  "בחירום ובשגרה עפ

תחומי עיסוק

ללא עלות
סיום הקלדת נתונים 

בתוכנה
2021עד מרץ 

מיפוי המאגר לזמינות 
התנדבות

2021' עד דצמ

טיפול ושימור מערך  
מתנדבים

 ₪85,000
184830780+ סעיף חדש 

184830782

2021' דצמעדערבי הוקרה ליחידות

י יחידות "שימור עפ
התנדבות במועצה

2021' דצמ

מתן מענה שוטף ומיטבי  
לאוכלוסיות רווחה 

,  ילד ומשפחה: בתחומים
,     ותיקים, מוגבלויות

צעירים  ,    קהילה
התמכרויות

מענה שוטף וזמין  
תוך שמירה על  

מקצועיות גבוהה של  
סים"העו

ליווי : הדרכות צוות
י  "מקצועי במשרד ע
מדריכה חיצונית

 ₪85,000184100780
ביצוע הדרכות אחת

לשבועיים
-שנתי 

בביצוע

השתלמויות צוות 
בנושאי תוכן מקצועיים

 ₪25,000184100780
,  "הודעה מרה: "בתחומים

ליווי בריאות הנפש ופגיעות  
מיניות

שנתי

יועץ מקצועי לוועדות  
תכנון וטיפול

 ₪15,000184100780
6-ליווי מקצועי חיצוני ל

וועדות
שנתי 



המחלקה לשירותים חברתיים

רבעון  משימותסעיף תקציבי/ מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש/ מטרת על  
לביצוע

מתן מענה שוטף 
ומיטבי לאוכלוסיות  

-רווחה 
...המשך

מימוש מיטבי של 
תקציבי משרד הרווחה

מתן מענה לאוכלוסיות  
י משרד  "המובחנות ע

,  ילד ומשפחה: הרווחה
,  אוטיזם, פיגור)מוגבלויות 

,  צעירים, ותיקים, (שיקום
,  קהילה, פגיעות מיניות

היקף התמיכה של משרד  
: כולל שכר, הרווחה

כ  "סה. 4,824,000₪
6,732,000הוצאות מועצה
₪

סעיפים שונים

שינוי תקציב בעקבות  
:קורונה

4,824,000:הכנסות
6,732,000: הוצאות

-שנתי 
בביצוע

מעקב חודשי אחרי תזרים  
הוצאות והכנסות ממשרד  

הרווחה
24-מעקב אחר תזרים ב

חודשילכל חודש

סיוע למשפחות  
נזקקות בחגים

מתן תווים למשפחות  
₪20,000184100780נזקקות בחגים

פנייה -פעמיים בשנה 
למאיר פנים במתן סיוע  

.כספי מקביל
פנייה לעמותות  

רבעון ראשון  
ורבעון  
שלישי

ליווי פורום חינוך  
פורום חינוך ורווחה  ורווחה בבתי הספר  

,  ד"ממ, צין, במשאבים
בוסתן ותיכון רמת נגב

מפגש חודשי למשך שעה  ללא עלות
חודשיוחצי



יעד / מטרת על  
עלות  2021יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
סעיף / מקור 

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

עצמאות כלכלית

הסדרת מודל
העסקתם  

ותנאיהם של  
עובדי הארגון

העסקה מוסדר ואחיד של בניית מתווה
בין הגופים המפעילים  , עובדי הארגון

השונים
ללאללא

תנאי העסקתם של העובדים בארגוןמיפוי

ראשון
בהסכם דירוג  ס"מעבר הדרגתי של כל עובדי המתנ

ודרגה למועצה

ס שנמצאים  "הסדרת תנאי העסקתם של עובדי המתנ
בחוזה אישי יצירת תחושת וודאות בקרב העובדים  

בהתאמה , קידומי שכר ודרגות לעובדיםפיתוח מתווה והמנהלים בנוגע לקידום שכרם ודרגתם  
שנילכל גוף מפעיל

שיפור פריון  
העבודה וצמצום 
השעות הנוספות

הפחתת היעדרויות העובדים בשנת 
20%-בכ2021

ללאללא

ייעול  בניית מערך הכשרות רכות לעובדים ומנהלים ל
מקסימלי של זמן העבודה

-ראשון
רביעי

המורכבויותעבודה פרטנית מול מחלקות ואגפים להבנת 
הייחודיות ועבודה אישית מול המנהלים והעובדים  

הרלוונטיים
רביעי-שני

מחלקה למעקב /שניים מכל אגף/ יעד-מדידה ארגוניתשיפור מיומנויות העבודה של העובדים
-שלישימשותף ארגוני

רביעי

שיפור במדדי פריון העבודה בהערכות 
2021העובדים לשנת 

-שלישיואילך2022פיתוח תכנית הדרכה כוללת לשנת 
רביעי

3,000
-רווחת עובדים

תמרוץ
לעובדים

תגמול לעובדים יעילים  פיתוח והסדרת מתווה
שניומצטיינים

שירות לציבור

העלאת תחושת 
השייכות 

והמחויבות  
הארגונית של  
עובדי הארגון  

ושיפור התקשורת  
הפנים ארגונית

הסדרה והטמעת תהליך הערכת  , שכלול
5,000העובדים

פיתוח  
-עובדים

הערכות 
עובדים

מורחבת  )2021קיום שתי הערכות עובדים בשנת 
סטטוס חציוני באמצע  -בתחילת השנה ומצומצמת

מעובדי הארגון 80%בהשתתפות של , (השנה
.  לפחות

-ראשון
רביעי

-שלישי2022לקראת שנת 360התחלת פיתוח מנגנון הערכה 
רביעי

בארגון ותכנית פיתוח  טאלנטיםחשיבה על מתווה זיהוי ללאללאפיתוח עתודה ניהולית 
רביעיוהכשרה לקראת עתודה ניהולית

פיתוח ימי קליטה לעובדים חדשים  
4500אחת לרבעון

הכשרות  
ימי  -עובדים

קליטה

הקליטה וקיום יום קליטה ראשון ברבעון פיתוח ימי
ויום קליטה נוסף בהתאם לצורך  2021הראשון של 

וקצב גיוס עובדים לארגון

-ראשון
רביעי

קורס  -רווחה10000הסדרת נוהל פרישת עובדים
הכנה לפרישה

לפרישה וקיום הקורס הראשון  פיתוח קורס הכנה
שני-ראשון2021בחציון הראשון של 

מחלקת משאבי אנוש



מחלקת משאבי אנוש
יעד / מטרת על  
עלות  2021יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
סעיף / מקור 

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

שירות לציבור

התמקצעות העובדים  
,  והמנהלים בארגון
בתחומי הליבה  

המחלקתיים ובתחומי
רוחב ארגוניים

הסדרת מפגשי ארגון לומד אחת  
לטובת העמקת תחומי  , לחודשיים

רוחב ארגוניים
-הכשרות עובדים10,000

ארגון לומד

בהתאם ,הכנת תכנית ארגון לומד
ובהתאם  , חודשי-למפגש ארגוני דו

לאתגרי הארגון הרלוונטיים
רביעי-ראשון

שיפור הידע המקצועי של העובדים  
-הכשרות עובדים60,000בארגון

הכשרות מקצועיות

מקצועיות לעובדי  הכשרות ביצוע
תלות בתחומי האחריות  כ, הארגון

ובדרישות התפקיד
רביעי-שני

30,000פיתוח הנהלה בכירה ומצומצמת

-פיתוח עובדים
פיתוח הנהלה 

פיתוח  , בכירה
מנהלי מחלקות

קיום שני מפגשי הכשרה בשנה לכל  
רביעי-שניפורום

שימוש בפלטפורמת פורום המנהלים ללאללאפיתוח פלטפורמה להיוועצות עמיתים
רביעי-ראשוןהמורחב לקיום היוועצות מנהלים

שימוש מיטבי בידע  
לטובת  , ארגוני נצבר

שיפור השירות  
במחלקות

תיקי , מאגרי מידעהסדרת נהלי
חשיבה על פלטפורמת מידע  , חפיפה

שיתופית ארגונית
בניית נהלים בתחום מאגרי המידעללאללא

רביעי-שניהארגוניים והמחלקתיים

,פיתוח פורטל ארגוני באתר המועצה
כפלטפורמה , עם כניסה לעובדים

מידע ונהליםלהנגשת
22,300

משאבי אחרות
פורטל -אנוש

ארגוני
קידום הפורטל הארגוני והתחלת  

רביעי-ראשון2021ביסוסו בשנת 

אופטימיזציה של 
תהליכי העבודה  

במחלקות והאגפים

שיפור יכולת ניהול המשאב האנושי  
מחזור  דרך, משלב הקליטה, בארגון

,  חיי העובד בארגון ועד סיום העסקתו
חות הנוכחות והכנת  "כולל איסוף דו

תלושי השכר

מערכת משאבי  156,000
אנוש

קידום הצעת מחיר ותחילת הטמעת 
ובחינת  , מערכת ניהול משאבי אנוש

החלפת מערכות הנוכחות והשכר  
הקיימות

שני-ראשון

שיפור ביצועים של עובדים ומנהלים  
ובמערכות  האופיסבארגון בתוכנות 

העבודה הממוחשבות הקיימות
-הכשרות עובדים15,000

תפקידיותהכשרות 
,  למזכירות)תפקידיותביצוע הכשרות 

רביעי-שני(נותני שירותים ועוד,רכזי תחומים

טכנולוגי של העבודה במחלקות  ייעול
כחלק  , ובאגפים השונים בארגון
מערכות  / מתפקידו של מוביל מחשוב

מידע

מערכות מידע  /קליטת מוביל מחשוב
ראשוןלארגון

בתחילת 101של תהליך דיגיטציהללאללא
ראשוןהשנה



יעד  / מטרת על  
יעדים למימוש ב מטרהחומש

2021
סעיף  / מקור עלות תקציבית

רבעון  משימותתקציבי
לביצוע

תשתיות וביטחון

סיוע למרכבי ביטחון  
ביישובי פתחת  

ניצנה

גידור אלקטרוני  
מילכהבקדש באר 

וניצנה
פיקוד העורף משרד ₪2,000,000

הביטחון
יבוצע תוך חצי שנה 

מאישור התקציב של 
ר"פקע

שלישי 
ורביעי

אחזקה מרכבי 
פיקוד העורף  משרד ₪350,000ביטחון בפתחה

הביטחון
תיקון ואחזקת  
מרכיבי ביטחון

במהלך 
השנה

מותנה בתקציב  ₪250,000מצלמה  לעזוז
משרד הביטחון

דאגה להכרה בצורך  
שלישיובמימון

מצלמות לגדר קדש 
מותנה בתקציב  ₪200,000ברנע וכמהין

משרד הביטחון
אישור תקציב  

שלישיר"פקע

ראשוןמאושר לאחר מכרזמשרד הביטחון₪120,000מצלמה ניידת לעזוז  
מערכת כריזה 

,  משרד הביטחון₪100,000לחממות קדש ברנע
ראשוןרכשישוב, מועצה

אחזקת מקלטים 
וזיוודם

שיפוץ ורכישת ציוד 
ביקורת במקלטים א"תקציב הג₪80,000לשעת חרום

שלישיוטיפול בליקויים

חיזוק ההיערכות  
הביטחונית בישובי 

המועצה

אישור וביצוע קולות  
. קוראים

השתתפות המועצה  
50%

-ראשון 
שני רכש מכשרי קשר 

הוגש קול קורא  ₪200,000וממסרים
משרד הפנים

מתן מענה להפעלה 
שוטפת של הביטחון  

בישובים

תפעול תקין של 
המכשירים  

הפלאפונים ומכשירי 
,  קיום מטווח, הקשר

הוצאות דלק , שמירה
'וכד

במהלך שוטףהוצאות שונות₪100,000
השנה

מחלקת ביטחון



מחלקת ביטחון

יעד  / מטרת על  
מטרהחומש

2020יעדים למימוש ב 
עלות  

תקציבית
סעיף  / מקור 

רבעון משימותתקציבי
לביצוע

במהלך  שוטףמשרד לביטחון פנים₪800,000הפעלת חברת אבטחה ובקרה על הביצועאבטחת מוסדות חינוךתשתיות וביטחון
השנה

השתתפות בשכר ₪90,000ט מוסדות חינוך"העסקת קב
במהלך  שוטףח"ט מוס"קב

השנה

במהלך  שוטףא"תקציב הג₪600,000י הוועדים"הצטיידות והפעלת המקלטים עשיפור מצב המקלטים
השנה

ביקורות ועבודה  , מימוש מפגשיםז שנתי "עבודה לפי לו
שוטפת לפי לוח הזמנים השנתי  

4ו-1ריעון קיום מפגש וועדת ביטחוןללא עלות
אחת לרבעון4ח "ישבות וועדת מל
פברוארים באילת"השתלמות קבט

מרסתרגיל מוסדות חינוך ארצי
הכנת מוסדות חינוך  

לאורך השנהלחירום וביקורות
ביקורת ותירגול מאבטחי  

לאורך השנהמוסדות חינוך
כל רבעוןטיפול במחסני החרום

איפיון תוכנת מוקד  
1רבעון והצעות מחיר

חיזוק החוסן הישובי  פרט וקהילה
והערכות לחרום

השתתפות בתרגילים והדרכות לצוותים  
השונים בהנחיית הרווחה

מחלקת רווחה
שניביצוע תרגילים והדרכות

חיזוק יישובים עורפיים 
איפיון והכנת תכנית  תקציב מועצה₪100,000סיוע בשיקום ואחזקה של מרכיבי ביטחוןבמרכיבי ביטחון

שנילביצוע



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות

יעד  / מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית

/  מקור
סעיף  
תקציב

י
רבעון  משימות

לביצוע

עצמאות  
כלכלית

טיפוח קשר שוטף  
לטובת  JNF USAעם 

פיתוח קשרי עבודה 
ואמון ויצירת  

פרויקטים משותפים 

גיוס משאבים לארבעה פרויקטים  
,  ₪מיליון 6לפחות בהיקף של כ 

לפחות  ₪מתוכם שלושה מיליון 
חוזרים מהגביה מהתושבים  

החדשים

ללא עלות

עבודה מותאמות ל  לתכנויותתרגום פרויקטים 
JNF USA: 

700,000$-מבנה יחידת החילוץ 
2,500,000: מימון ביניים לשכונה במשאבי שדה

₪

2,000,000₪: מימון ביניים לשכונה בשיזף

ופרויקטים נוספים

ך  לאור
השנה

:טיפוח קשרים עם
מטה הארגון* 
לשכת ראסל רובינסון* 
ב"גייסי כספים ברחבי ארה* 
מנהיגים מקומיים האחראים על * 

משימה או המשתתפים בכוחות 
משימה

תורמים ספציפיים עימם יש  * 
למועצה קשר

,  משלחות-אירוח סיורים וביקורים 1.
professionals ותורמים בודדים

 JNFהשתתפות בכנסים ובאירועי . 2
.ב וקיום פגישות בשטח"בארה

, חומרים כתובים, מצגות-יצירת חומרים . 3
תיקי תורם והדמיות

עדכון שוטף של  -שיווק ופרסום . 4
התורמים

שמירה על קשר אישי עם התורמים. 5
של  לכוח המשימהפייסבוקיצירת דף . 26.

JNF

במהלך  
השנה

טיפוח קשר  עם 
JNF Australia 

לטובת  קשרי עבודה 
ואמון ויצירת  

פרויקטים משותפים 

בהיקף  JNF AUSקמפיין שנתי של 
ללא עלותשל מיליון דולר אוסטרלי לפחות

,  הכנת תיק תורם ודוחות על התקדמות פעילות
תקשורת שוטפת עם הפדרציות באזורי הגיוס של  

,  קשר שוטף עם התורמים לתיכון, אוסטרליה
.שיזף וטללים

מיליון השלמה ל  2-3, קציעותפארק : הפרוקטים
:  האורווה ברביבים,  ב"שיגיעו מארה₪מיליון 10

750,000₪.

במהלך  
השנה



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות
יעד / מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
/  מקור 

סעיף 
תקציבי

רבעון לביצועמשימות

עצמאות כלכלית

טיפוח קשרי עבודה עם 
קרן היסוד לטובת מכירת  

גיוס
במהלך השנה₪מיליון 2חיפוש אחר תורם בהיקף של ללא עלות.ס נגב סיני"מציאת תורם שם לבי

טיפוח קשרי עבודה עם 
JNF UK   לטובת מכירת

עבור מבנים  ניימינג
במועצה

500,000חיפוש אחר תורם בהיקף של ללא עלותמציאת תורם לגן אחד לפחות
₪

עד רבעון שלישי

 JNF-גיוס תרומות מ
HOLLAND

גיוס משאבים לפרויקט אחד  
פרויקטים רלוונטיים ומימושם  הצגתללא עלותח"ש500,000של לפחות בהיקף

שנילכדי תרומה  

יצירת קשרי חוץ חדשים 
לתרומות

 JNFיצירת קשרי חוץ חדשים עם 
Canada  ופדרציות נוספות ברחבי

ב"ארה
במהלך השנהיצירת קשרים ומיסודם, מיפויללא עלות

שמירה על קשר וטיפול  
בגופים קיימים  

שמירה על קשר עם הפדרציה של 
הפדרציה של פאלם , לאס וגאס

ספרינגס ואקסודוס נורד
במהלך השנהשמירה על קשר שוטףללא עלות

יצירת מאגר מידע  
משמעותי אודות 

מעקב אחרי  , השותפים
הכספים וקשר עם 

תורמים

מאגר ממוחשב והזנתו  בניית
ללא עלותבאופן שוטף

קיום פגישות עם מקבילים במועצות  
השתתפות בימי עיון  , וברשויות מקומיות

והכשרות
במהלך השנה

גיוס  ₪100,000ביצוע מקצועי של המשימותהפעלת המחלקה
במהלך השנה'הדמיות וכד, תיקי פרויקט, הכנת חומריםמשאבים

הטמעת מחלקת שותפויות 
במחלקה לפיתוח  

משאבים
יצירת חלוקת משימות ונהלי  

יצירת נהלי עבודה וממשק בין חלקי ללא עלותעבודה
במהלך השנההמחלקה



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות
יעד / מטרת על  

עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש
תקציבית

סעיף / מקור 
2021רבעון לביצועמשימותתקציבי

חיזוק הקשר עם  
יהדות התפוצות

חיזוק הקשר עם  
הקהילה היהודית 

בקולוראדו

משותפות  " כיתה תואמה"תכניות 
לילדי בתי הספר יסודי ברמת  

הנגב ובדנוור
ללא עלות

בנית תוכנית שנתית משותפת בין הביתי  
ממשיךרביעי וראשון, שלישיספר

שני ורביעי, ראשוןמפגשים בין התלמידים12
שני ורביעי, ראשוןמפגשי צוות5
שני ורביעי, ראשוןביקור מנהגי הקהילה במשלחות3

בין כיתות " שגרירי נוער"תוכנית 
י בין תיכון אזורי רמת הנגב  –ט 

djdsו
140,000161410784

רביעי, שלישי, שני
2020מבקש לעביר את תקציב 

ולהוסיף2020להוסיף לתקציב 
גיבוש אנשי צוות

מיונים לתלמים
ליווי אישי של אנשי צוות וחכניכים

בנית תוכנית שנתית משותפת בין הביתי  
ספר

מפגשים הכשרה  13-15
מפגשי צוות5
ביקור מנהגי הקהילה במשלחות3

יום ביקור בקהילה בקולורדו12
מפגשי התנדבותיים2–1
בתיכון hipשבועות אירוח תוכני ת6
מפגשי הורים  2

גיבוש אנשי צוות

י בין –בין כיתות ט  "HIP"תוכנית 
djds300,000161410785תיכון אזורי רמת הנגב ו

רביעי, שלישי, שני
מפגשי הכנה10

בניית תכונית חינוכי ולוגיסטי
מפגשי התנדבותיים2–1
שבועות סיור לימודים ברחבי הארץ3

אנשי צוות באירוח  4תלמידיים ועד 35
שבועות בארץ  6של 

גיבוש אנשי צוות רמת הנגב משותף עם 
מרכז צעירים

קשרי גומליןללא עלותבין רמת הנגב   " IST"תוכנית 

בניית תוכנית אירוח מול שותפים  
שני ושלישי, ראשוןבקולורדו

מיונים לבני נוער
מפגש הכנה לבני נוער8
שבוע משותפת בני נוער רמת הנגב1

בני נוער בצטרפות יחד עם בני נוער 8עד 
קולורדו

בני נוער מקולורדו באירוח ברמת  35עד 
הנגב



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות

בין צעירים ברמת  " שגרירים צעירים"תוכנית 
35,000161410752הנגב וקולורדו

כל השנהבניית תוכנית ושיווק מול הצעירים
20גיוס צעירים ומיונים למשלחת צעירים עד 

סיורים3מפגשים משותפים כולל 8
יום ביקור בקהילות בקולורדו ולאס ואגס14

הקמת פריוקט מקומי

בין " ספר מתכונים משותפת"תוכנית 
4000161410786משפחות ברמת הנגב וקולורדו

ראשון ושני
בניית תוכנית משותפת בין מתנדבים

(כ"סה40)מתכונים בכל קהילה 20גיוס 
עיצוב הספר והדפסה

אירועי השקעה לספר2
כל השנההקהילות2הרצאות בין תושבים ב6
מפגשים בין צוותי הארגון3
תוכניות בישול משותפות2

ביתי כנסת שונים                    +  גיוס שותפים חדשים  
JCC BOULDER DENVER

UCאירוע משותף יחד עם 
הקמה משלחת וירטאולי למנהיגי הקהילה

בין גיל השלישי ברמת הנגב   " G2"תוכנית 
ללא עלותוקולורדו

שלישי, שני, ראשוןבניית תוכנית משותפת בין מתנדבים
הקהילות2גיוס משפחות ב

מפגשים עדדים בקהילות10
משפחות מקולורדו ברמת  10אירוח של 

הנגב

GAP YEAR NITZANA קשרי גומליןללא עלות

4מחוזרים של 2בניית תוכנית חינוכי של 
חודשים

כל השנה עד סוף 
2021

2022מחזורים 2שותפים בתוכנית ב 10עד 
מורה דרך , מדריכה, רכז-גיוס אנשי צוות 

2022ל

52,000161410786פיתוח ויצירת אירועים יהודיים פלורליסטיים
כל השנהבמהלך השנה" יהודים"אירועים 10

יומי צילום של הפריוקטים שונים5
גיוס שותפים פלוריסטים ריפורמים בארץ

ש אלן  "מלגות ליצירה מועצתית ע"תכנית 
40,000550200000מ קולורדו" בראנט

הקמת ועדת מקומית יחד עם תרבות
שלי  , ראשון, רביעי

ושלישי
שלישיפרסום קול קורא

רביעימפגשי ועדה מיקומי2
רביעיטקס קבלה מלגות1
2022תערוכה מקומית במרכז צעירים1

יעד / מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
סעיף / מקור 

2021רבעון לביצועמשימותתקציבי



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות

/  מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהיעד חומש

תקציבית
סעיף / מקור 

2021רבעון לביצועמשימותתקציבי
 Action forתוכנית ספרים 

Israelללא עלות
כל השנהחבילות בשנה  4איסוף 

משפחות בספריות שונות  /מפגשי ילדים5
ברחבי המועצה

משלחת וירטואלי מנהיגים 
ללא עלותקולורדו

פ במחלקת  "הכנה חומר וסיורים יחד בש
תיירות

פרסום דרך סרטונים ומפגשי און ליין

כל השנהמפגשים שנתיים יחד עם צוות בכיר-5ללא עלותדיווחים שותפים ועדכונים
כל השנהמפגשים בשנה דוחות ביצוע  3

כל השנהבקשות מיוחדותללא עלותטיפול מול תורמים
כל השנהגיוס כספים ועדכונים לתורמים

חיזוק הקשר עם  
יהדות התפוצות

חיזוק הקשר בין הקהילות  
יהודיות ולא יהודיות  

קולורדו, בבולדר

בולדר SIPPגיוס משאבים 

ללא עלות

מפגשים ויטואלים יחד עם אנשי קהילה3
גיוס משאבים לתוכנית בדואית בהר הנגב

SIPPלממשש התוכניות שתמכו מ
טיפול והכנה חומר עדכונים ודוחות לקהילה

כל השנהאירוח אנשי ארגון ברמת הנגב

ללא עלורמתה נגב-עיר תאומה בולדר 

סביב   JCC Boulderבניית תוכנית מול 
העיקן הקרונה

הרצאות בין הקהילות סביב נושים  3-5
שונים

קשרי  אירוח אנשי קהילה ושמלחות
גומלין

כל השנהאירוח אנשי קהילה ברמת הנגב

חיזוק הקשר עם  
יהדות התפוצות

חיזוק הקשר עם הקהילה  
היהודית בלאס וגאס

"  כיתה תואמה"תכניות 
משותפות לילדי בתי הספר  

יסודי ברמת הנגב ובלאס ואגס
ללא עלות

בנית תוכנית שנתית משותפת בין הביתי  
שלישי-ראשון ספר

2020מבקש לעביר את תקציב 
ולהוסיף2020להוסיף לתקציב 

מפגשים בין התלמידים12
מפגשי צוות5
ביקור מנהגי הקהילה במשלחות3

משלחת מנהיגים מלאס וגס  
לרמת הנגב

קשרי  
גולמין

בניית תוכנית חינוכי ולוגיסטי מול שותפים  
בתפוצות וברמת הנגב

מפגשי הכנה למשתתפים3
יום אירוח ברמת הנגב ובארץ14עד 

ליווי אישי לכל התוכנית

יעד / מטרת על  
עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש

תקציבית
סעיף / מקור 

2021רבעון לביצועמשימותתקציבי



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות
יעד / מטרת על  

עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש
תקציבית

סעיף / מקור 
2021רבעון לביצועמשימותתקציבי

משלחת מנהיגים צעירים 
מלאס וגס לרמת הנגב

קשרי  
גומלין

בניית תוכנית חינוכי ולוגיסטי מול שותפים  
בתפוצות וברמת הנגב

מפגשי הכנה למשתתפים3
יום אירוח ברמת הנגב ובארץ14עד 

ליווי אישי לכל התוכנית

"  סדרת רמת הנגב"תוכנית 
וירטואלי בין משפחות ברמת  

הנגב ולאס ואגס
קשרי גומליןללא עלות

כל השנההקהילות2הרצאות בין תושבים ב6
מפגשים בין צוותי הארגון3
תוכניות בישול משותפות2

ביתי   + JCC LVגיוס שותפים חדשים 
כנסת שונים

UNLVאירוע משותף יחד עם 
הקמה משלחת וירטאולי למנהיגי הקהילה

אירוע גיוס כספים 
CROSSING THE DESERT

גיוס מתנדבים ברמת הנגב 
מפגשים דו שוביים עם שותפים

הכנה ויצא לאור חומר פרסום ושיווק
גיבוש קבוצות 

הכנה ושיוק סרט על מטרת הגיוס כספים

חיזוק הקשר עם 
כללייהדות התפוצות

חיזוק הקשר בין נוער  
רמת הנגב לקהילות 
היהודיות בתפוצות 

וחיזוק הקשר בין נוער  
אמריקאי לישראל  

וליהדות

משותף עם  " עתודה"תוכנית 
ירוחם וסכנות , רמת הנגב

יהודית
קשרי גומלין3000

שינים נוכחים  "מפגשים הסברה עם ש2
ממשיךראשון2021שינים "לקראת ש

שלישי-שני ה לתוכנית/גיוס מדריך
מפגש צוות5

רביעי-שלישי שינים בתפוצות"מפגשי הכנה לצוות ש10
רביעי2021שינים "תוכמיונים לבחירת צוות ש

שני2021יום סיור ברמת הנגב 2
שלישימפגש מסכם  

כל השנהשנים נוכחי"ליווי מקצועי לצוות ש
שנים  "מפגש עם ראש המועצה יחד עם ש

שלישימסיימים



מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות
יעד / מטרת על  

עלות  2020יעדים למימוש ב מטרהחומש
תקציבית

סעיף / מקור 
2021רבעון לביצועמשימותתקציבי

גיוס שליחים צעירים  
ללא עלות2021גיוס שליחים למחנות קיץ

רביעיהכנה חומר פרסום לשיווק
תהליך מיונים יחד עם הסכנות יהודית  

ראשון2021
מפגשים אישים עם כל משפחה  

ראשון2021שמועעדות 
שני2021ת המחנות /ראיון אישי עם מנהל

שנימפגשי הכנה להכירות השותפות5עד 

גיוס שליחים קהילתים 
ללא עלות2022ה /גיוס שליחמרמת הנגב

שניהכנה חומר פרסום לשיווק
שלישיתהליך מיונים יחד עם הסכנות יהודית

מפגשים אישים עם כל משפחה  
שלישישמועעדות  

רביעיל פדרציות"ראיון אישי עם מנכ
רביעימפגשי הכנה להכירות השותפות5עד 

ה אחר הגעה לקהילה  /שותף עם השליח
כל השנהנוכחי

ביקור אנשי ציבור 
₪89,000161410780בניית וליווי לכל ביקורל ברמת הנגב"מחו

הצגת  , מבקרים בשנה מהתפוצות400עד 
יצירת , חמישה פרויקטים בכל סיור

חיבורים עם אנשי קהילה ברמת הנגב 
ממשיךבמהלך השנהותכנית לשלושה סיורים באנגלית

(טרם יש שינוי תקציבי מול קולורדו)הנכה סיורים למבקרים
ספקים , סיורי הכנה והכירות עם אתרים

במהלך השנהומקומות ברבמת הנגב



יעד  / מטרת על
-יעדים למימוש במטרהחומש

רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/מקורעלות תקציבית 2021

שקיפות ושיתוף  
ציבור

הנגשת מידע לציבור 
בתחומים שונים  

באופן שוטף על מנת  
ליצור מעורבות בקרב 

לעודד , התושבים
גאוות יחידה והעלאת  
האמון בין התושבים  

למועצה

עדכון שוטף של 
התושבים במדיות 

השונות
₪25,000.00161400780

רשתות  , ניוזלטר
 ,SMS, חברתיות

סרטונים
כל השנה

הפעלת אתר אינטרנט  
מונגש הכולל טפסים  

דיגיטליים
תפעול ותחזוקה אתר  ₪11,000.00193800753

כל השנההאינטרנט

עדכון ושדרוג האתר₪24,000.00193800753עדכון ושדרוג האתר 

הגברת החשיפה  
החיובית למועצה 
בכלי התקשורת  
וניהול מאבקים 

ציבוריים בתקשורת

₪180,000.00161400780
ייזום אייטמים בכלי 
התקשורת בנושאים 
הרלוונטיים לרמת 

הנגב
כל השנה

פרויקטים להנגשת 
כל השנה₪45,000.00161400780מידע בנושאים שונים  

₪285,000.00ה"סכ

מחלקת דוברות



החברה הכלכלית
עלות  2021יעדים למימוש ב מטרה

תקציבית
סעיף  / מקור 

רבעון  סטטוסמשימותתקציבי
לביצוע

איזורהקמת 
תעסוקה 

בפתחת ניצנה

מ"לתמאישור שינוי . 1
לתכנוןח"מלש6גיוס . 2

עלות 
תכנון  

6,000,00
0₪

במימון גורם  
-חיצוני  

י"רמ

קבלת אישור כתוב ממנהל  
מ"לתמהתכנון לשינוי 

רב המתנה לתקציב
שנתי

הכנת פרוגרמה
שיתוף ציבור

אזור תעשיה  
₪מ מול מנהל התכנון"ניהול מואורון

5,000,000
במימון גורם  

י"רמ-חיצוני 
המשך תכנון וקבלת החלטה על 

מסלול תכנון

בהמשך לסיור ודיון מסכם עם מנהל 
התכנון קיימת אפשרות להמשך  

למרות . תכנון בסמכות מחוזית
הסיכום דלית זילבר מבקשת להפסיק  

יש לשקול . תכנון אזור תעשיה באורון
.חלופות תכנון לאורון

רב 
שנתי

פ תאגיד  "שת
שדה בוקר

בחינה כלכלית של פרויקטים 
במימון  ₪50,000על בסיס הבנות תכנוניות

המועצה
ביצוע סקר ובחינת אפשרויות  

,  בתחום התיירותמייזמיםהקמת 
תעסוקה ומשרדים, מסחר

המתנה להשלמת הדיאלוג עם הישוב 
י אגף הנדסה"ע

רב 
שנתי

הרחבת אזור  
תעשיה מועצה

.  2אישור התכנית במחוזית . 1
הסדר  . 3יציאה לתכנון תשתיות 

י למשאבי שדה"בין רמ
₪

2,000,000
במימון גורם  

סיום תכנוןי"רמ-חיצוני 
.  אושר בממשלה50ל "שינוי תת

התוכנית תוגש לבדיקת תנאי סף  
.לאחר עדכון מדידה

רב 
שנתי

הקמת אזור  
תעסוקה 

משותף בבאר  
חייל

גיוס  . 2מ "אישור שינוי תמ. 1
ח לתכנון"מלש6

₪

3,000,00
0

במימון גורם  
י"רמ-חיצוני 

רב מ"לתמהמתנה לשינוי מ"לתמקבלת אישור לשינוי 
שנתי

יתכנותהכת פרוגרמה ובדיקת 



החברה הכלכלית
סעיף  / מקור עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרה

רבעון סטטוסמשימותתקציבי
לביצוע

המשך תכנון במקביל לסיכום עם אזור תעשיה הר שחר
במימון גורם  ₪2,200,000מ"מנהל התכנון על שינוי לתמ

י"רמ-חיצוני 

הפרדנו את תוכנית המחצבה מאזור ת"אגתאום עם 
דלית זילבר הבטיחה לבחון  . התעשיה

.את ההתייחסות של תמר כפיר מחדש
רב שנתי בדיקת כדאיות כלכלית 

לאחר תייחסות מנהל התכנון

קריתמרכז שירותי דרך 
ההדרכה

. 2מ "השגת אישור לשינוי לתמ. 1
תחילת תכנון . 3אישור התכנית 

תשתיות
במימון גורם  ₪4,000,000

י"רמ-חיצוני 

מ "הבאה לדיון לשינוי תמ
ע"בולנת

, מ אושר בועדה המחוזית"השינוי לתמ
דלית זילבר תבחן מחדש את אישור  

.בשלב זה ממשיכים תכנון, התוכנית

-ראשון 
שלישי

רביעיאישור תכנית

מרכז אזורי רמת נגב

ע במחוזית בנוהל מקוצר "קדם תב. 1
הריסה  . 3גמר פיתוח בחודש יולי . 2

הוצאת מכרז  . 4של מזנון אשלים 
יש לקבל מיקומים  )עמדות טעינה 

ביצוע עבודות עפר . 5( מאגף הנדסה
הכנת תיקי שיווק  . 6במגרשי המועצה 

ליווי עבודה בתחנת  . 7למגרשים 
הדלק

₪25,000,000
,  שיווק מגרשים

,  משרד התחבורה
מנהלת הביוב

קידום תוכנית בסמכות 
מחוזית

.גמר הפיתוח באמצע השנה
יש לגייס תקציב תכנון מרמ״י ולהכין 
.מכרזיי מגרשים עם הפקדת התוכנית

רב שנתי ע"גיוס מימון לתב

הכנת מכרזים בהפקדת  
התוכנית

קומפוסטהקמת מתקן 
ח לשינוי שימושים  "מלש1.2גיוס . 1

והוספת זכויות בניה בתכנית מחוזית 
ע"תחילת תכנון תב. 2

המשך תכנוןי"מרמהגדלה מליון1.2

ס בנוגע  "ממתינים לתשובת הגנ
לתסקיר השפעה על הסביבה ולמי  
. רמת הנגב בנושא קליטת התשטיפים

יש צורך לברר את עמדת משרד 
הבריאות הקושרת בין תכנון המטמנה  

יש לזכור . למתקן טיפול בבוצות
,  שמדובר בתוכנית בסמכות מקומית
יש לאשרה ולצאת למכרז על פי  

.אחוזי הבניה המאושרים

רב שנתי

הקמת מתקן תרמי ליצור 
אנרגיה באורון

ל "ס והוות"השגת הבנות עם הגנ
במימון גורם  ₪4,000,000לאישור התכנית

י"רמ-חיצוני 

ל  "התוכנית עומדת לידון בוותסיום תכנון
מיד לאחר הדיון  . בחודשיים הקרובים

על אורון הודיעה דלית זילבר שהיא 
אני רואה . תעמוד בראשות הועדה 

בהודעה זו נסיון לשלוט בתהליך 
קבלת ההחלטה של התוכנית  

יש לשקול  . ס"והצמדות עמדת הגנ
להמתין עם אישור התוכנית עד גמר  
הכנת תוכנית העבודה החדשה של  

.ס למשק האשפה"הגנ

רב שנתי בחינת התפתחויות עם  
הממשלה

המשך בדיקה מול מערכת במימון המועצה₪200,000המשך בדיקה מול מערכת הביטחוןהקמת מטמנה באורון
רב שנתיבדיון מול חיל האוירהביטחון

הקמת מתחם מלונאי בשטח  
במימון גורם  ₪1,500,000תכנון מתחם המלונאי לשני בתי מלוןע שדה בוקר"של גדנ

רב שנתיבתכנוןהמשך תכנוןחיצוני



החברה הכלכלית
עלות תקציבית2021יעדים למימוש ב מטרה

סעיף  / מקור 

תקציבי
סטטוסמשימות

רבעון  

לביצוע

הקמת מתחם לאירועי שטח
איתור ואישור שטח למתחם קבוע  

המידברןלאירועי שטח כמו 
בחיפושהמשך בדיקה מול מערכת הביטחוןללא עלות

יצירת זמינות תכנונית וקניינית  

מיזמי לינה והסעדה בסך  15להקמת 

חדרים חדשים על פי  300כולל של 

תכנית מתאר מחוזית דרכי הבשמים

תכנון נקודות מלונאיות על בסיס  

סימבולים פנויים במרחב המועצה  

במסגרת תכנית דרכי הבשמים

 ₪12,000,000
במימון גורם  

י"רמ-חיצוני 

לאחר סיור בחאן בארותיים עם דלית המשך תכנון

זילבר יש בכוונתה להסדיר את כלל  

חניוני הלילה ברצועות נחלים  

בנוסף יש . ג"ל ורט"המשמשים את קק

י מובילים נכון את תכנון "לוודא שחל

.המוצר הדרומי

רב שנתי קידום תכנון מפורט למרכיבים 

דרכי הבשמיםבתכניתהציבוריים 

הקמת מלון בשנטי במדבר
ביצוע  . 2המתנה לגיוס תרומות . 1

עסקת מקרקעין
במימון המועצה₪500,000 

בשלב זה הקפאתי  , אושרהע"התבי"הקצאת קרקע מרמ

את שלב הקצאת הקרקע עד השגת  

.מימון להקמת המלון

י עמותת בית השנטי "גיוס תרומות ע

בשיתוף המועצה

₪1,200,000 ביצוע עבודות הנחת תשתיתאספקת גז טבעי למועצה
במימון גורם  

י"חיצוני רמ

30העברת החלטת ממשלה על 

, ח והעברתם לחברה הזכיינית"מלש

הכסף הועבר למשרד האנרגיה

י והאוצר למימון  "התקבל אישור מרמ

,  פרישת תשתיות גז במתחם המועצה

יש להמשיך ללחוץ על הנחת קו  

.לפיתחת ניצנה ורביבים תחילת תכנון תוכנית עבודה במרחב

12תכנון כביש 
המחוזית לועדההתכניתהגשת 

ואישורה
 ₪2,500,000

במימון גורם  

איגום  -חיצוני 

תקציבי ממשלה

רביעיבהכנה להגשההגשת תוכנית לבדיקה ואישורה

פיתוח מתחם תיירותי בישוב אשלים

השלמת . 2תחילת פיתוח תשתיות . 1

הקצאת קרקע בועדה המשותפת לסאן 

קרטיסטל

 ₪1,500,000
במימון גורם  

חיצוני

המשך תכנון תשתיות
השלמת תכנון תשתיות והערכות 

לפיתוח

רבעון  

ראשון גיוס מימון להגדלות

ליווי ותמיכה ביזמים מקומיים

":  המאיץ העסקי"הפעלת תכנית 

תכנית מעטפת לליווי ותמיכה ביזמים

 ₪420,000

300-נגב גליל 

-ח והיתרה "אש

מועצה

שיווק קבועפתיחת שני מחזורים
+ ראשון 

שלישי

בשיתוף  " קליקה"הפעלת תכנית 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב  

והגליל

שיווק קבוערישום מנויים
לאורך  

השנה

חיזוק שיתופי הפעולה שלנו עם 

שותפים איזוריים המחוייבים לסיוע 

לדוגמה )בצמיחה כלכלית מקומית 

מקדמי עסקים  , קרן שמש, ף"מעו

('באשכולות הנגב וכו

שיווק קבועשיווק קורסים+ הפניה לליוי אישי 
לאורך  

השנה

HUBאיוש עמדות ב HUBהרחבת השימוש ב 
לאורך  שיווק קבועעמדות קבועות9איוש 

השנה תחזוק ותפעול המבנה

רמת נגב דיגיטלית
חיזוק העסקים המקומיים דרך הטמעת  

כלים טכנולוגים
ח"אש250

מימון מועצה 

בשילוב גורמי 

תמיכה חיצוניים

הוגשה בקשה למענק"  אתר לכל עסק"המשכת תכנית 

לאורך  

השנה

 Digital ID, smart)' פרויקטים דיג
business )

הוגשו בקשות למענקים

דרוש המשך פיתוח ושיווק קבועShop.rngניהול שיווק 



החברה הכלכלית

הקמת מתחמי עבודה  
\קליניקות\משרדים )

(  מרחבים משותפים
באגני ההתיישבות

הקמת מתחמי עבודה לתושבים  
שאין באפשרותם לעבוד מהבית

ח "אש700
ח "אש350)

(לכל מתחם
מימון חיצוני

קידום תכנון והדמיות למבנה  
חיפוש מבנה  + בישוב מרחב עם 

פנוי בפיתחת ניצנה
רבעון א.המשך תכנון במרחבעם

פורומים  \מרחבים 
עסקיים  

פיתוח עסקי וחיזוק שיתופי  
.  פעולה בין בעלי עסקים

גיבוש קהילת עסקים ועידוד  
למשל  )פרויקטים משותפים 

(נוער, תרבות, תיירות

120ף "מעוח"אש240
ח"אש

המשך פעילות מרחב עסקי  
לאורך  פעילתיירותי   

השנה

,  תרבות, תיירות: הוספת פורומים
לאורך  הקמה.  יזמות חברתית, חקלאות, אמנות

השנה

יזמות חברתית
פיתוח יוזמות חברתיות הנשענות  
גם על בסיס כלכלי מוצק ומודל  

קיימה-בר
תסתיים ביוני  , התכנית החלהגליל-נגבח"אש50

התחילה פעילות2021

פיתוח וליווי חדשנות  
ויזמות טכנולוגית  

מרכז  – "Frontier"ליווי הקמת 
חדשנות לחקלאות מדברית  
בשותפות אריאלי קפיטל  

.ומפעלי רמת הנגב
במימון חיצוני₪100,000

Frontierהמשך ליווי 

במהלך  $5Mגיוס 
השנה

ל  "קק: סיוע בגיוס דרך גופים כגון
 ,JNF, רשות החדשנות, 2040

Mack-Ness ,   משרדי ממשלה
.'וכו

2021יעדים למימוש ב מטרה
עלות  

תקציבית

סעיף  / מקור 

תקציבי
סטטוסמשימות

רבעון  

לביצוע

תכנון תחנת כח אשלים:נושאים לבדיקה
הקמת חברה עירונית למתן אספקת שירות חשמל
א"תוכנית סולארית בבקעת צין והולכה ברצועת קצא

מיזמי אגירת חשמל ברחבי המועצה
לקדם עבודת ניתוח אזורי תעשיה בנגב לשלילת מדניות מנהל התכנון

?  חברת הובלות ושילוח מקומית 



תיירות רמת הנגב
/ מטרת על

יעד חומש
רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/מקורעלות תקציבית2021-יעדים למימוש במטרה

פיתוח אגני  

ההתיישבות 

שדרוג תשתיות  1.
טיילת  –תיירות 

בן  )מצוק הצינים 
(גוריון

שדרוג תשתיות  2.
טיילת  –תיירות 

הגשרים התלויים 

שדרוג תשתיות  3.
שביל הר  –תיירות 

הנגב 

שדרוג תשתיות  4.
סימון –תיירות 

שבילי הליכה  
בפתחת ניצנה  

שדרוג תשתיות  5.
תוכנית –תיירות 

כוללנית

שדרוג תשתיות  6.
פיתוח  –תיירות 

ש  "תיירותי באגם מט
קציעות

שדרוג תשתיות  7.
גן לאומי  –תיירות 

שבטה 

שדרוג תשתיות  8.
אל ה'עוג–תיירות 

חפיר  

קידום תכנון ותחילת  
עבודה

קידום מימון ואישור  
הפרויקט לתכנון

קידום מימון לשדרוג  
תשתיות השביל

אישור שביל וסימון 
בשטח  

קידום ותכנון

קידום מימון להקמת 
פרויקט תיירותי באגם  

ש בניצנה"המט

קידום פרויקט הלינה בגן  
לאומי שבטה

ח  "מלש14

ח  "מלש8.3

ח  "מלש1.5

30,000₪

ח  "מלש10

לא ידוע

י ומשרד התיירות "חל

י ומשרד התיירות"חל

י משרד התיירות"חל

תקציב עצמי תיירות  
(תרומת קרן נס)

תקציב מועצה

לא ידוע

משרד  + י "חל+ ג "רט
התיירות 

קידום לביצוע

קידום לאישור מימון ותוכנית

קידום ומציאת מימון  
לפרויקט

סימון בפועל של שבילי  
הליכה חדשים בפתחת ניצנה

השתתפות בישיבות התוכנית  
וייצוג ההיבטים התיירותיים

איתור מקורות מימון 
אפשריים והגשת קולות  

קוראים רלבנטיים

ג  "השתתפות בפגישות של רט
לקידום האינטרסים של  

תיירות רמת הנגב 

שנתי

שנתי

שנתי

עוכב בשל משבר הקורונה

מקודם לאורך השנה ונערכו 
דיונים , כמה ועדות היגוי
וישיבות  

שנתי  

שנתי  



תיירות רמת הנגב
יעד  / מטרת על

חומש
רבעון לביצועמשימותסעיף תקציבי/מקורעלות תקציבית2020-יעדים למימוש במטרה

חדשותמשרותליצירתסיועצמיחה דמוגרפית
בתיירות

קידום תוכניות סטטוטוריות  
וסיוע למיזמי תיירות  

השתתפות תקציב תיירות  
בישיבות ודיונים  

לקידום מיזמי 
תיירות ותכנון עתיד  

המועצה

שנתי  

בשיתוףעסקימרחבתפעולשירות לציבור
המרחבלקידוםמעוף

התיירותי

מתן שירות אישי לצורכי 
הפקות + התיירנים 

אירועים ופעילות תיירותית  
במרחב בעזרתה רכזת 

תיירות  

תקציב + תקציב מועצה 240,000₪
מעוף  

,  תיאום, שיווק
שיפור ושדרוג  

,  המוצר התיירותי
הפקת אירועים

שנתי  

חיזוק הקשר עם 
יהדות התפוצות

קידום התיירות הבדווית  התפוצותיהדותעםקשרים
ברמת הנגב 

הפקת , שיווקתקציב תיירות רמת הנגב 50,000₪
,  ניקיון, חומרים

קידום סיורי  
ב"וכיומשפיענים

שנתי

קידום ושיווק התיירות 1.עצמאות כלכלית

קידום ושיווק התיירות 2.

קידום ושיווק התיירות 3.

קידום ושיווק התיירות 4.

אתר אינטרנט חדש

הפקת אירועי משקים  
פתוחים בפסח וסוכות 

2021

הפקת אירועי לילות  
קרירים בהר הנגב במהלך  

הקיץ

הפקת מרתון סיורים ברוח  
(הצעדה לשעבר)בן גוריון 

100,000₪

70,000₪

100,000₪

150,000₪

שותפות תיירות הר הנגב 

תקציב תיירות רמת הנגב

תקציב תיירות רמת הנגב

תקציב + משרד התרבות 
גבייה+ תיירות 

הקמת אתר  
השראה חדש  

ועדכונו בתכנים

הפקת האירועים  
ושיווקם  

הפקת האירועים  
קידומם ושיווקם  

הפקת האירועים  
קידומם ושיווקם  

ראשון ושני

4ורבעון 2רבעון 

(דצמבר)רבעון רביעי 

רביעי



ממשקמדדי ביצועלוח זמניםתקציבפעילות נדרשתיעדיםמטרותמחלקה

ועדה חקלאית

ליווי וסיוע 
לחקלאי  

האזור

הרחבת  
הפעילות 

החקלאית  
וההתיישבות  

ברמת הנגב

מועצה₪100,000כל השנה300,000יעוץ משפטי

סקר קרקע  
ומדידת  
שטחים

₪30,000

ליווי עסקי למשפחות  
חדשות וקיימות  
בתחום החקלאי

₪50,000

טיפול בפסולת  
חקלאית

₪70,000

₪50,000פרסום וכנסים

₪300,000₪300,000

מחלקת ועדה חקלאית


