
מקראסטטוסתאריך לביצועצעדי פעולהיעדיםמטרהתחום
פרסום לו"ז חודשי שקוף לציבור באתר

בוצע, המשך 
בוצעמבוצע- עולה באופן סדיר אחת לחודש לאתר המועצההעלאה שוטפת

בתהליךבוצעQ2הנגשת מידע לציבור באתר המועצה בתחומי האחריות תוך חווית משתמש נוחה

לא רלוונטי כרגעמבוצע- מפורסם באופן שוטף לפחות אחת לשבועייםבוצע, המשך שוטףדיווח לציבור ברשתות החברתיות לפחות אחת לשבועיים- "משולחן הסגן"

בוצע עם רוב חברי המליאהQ1פגישה אישית עם כל חבר אחת לשנהתקשורת שוטפת עם חברי מליאה

בוצע עם חלק מהיישובים בנושאים ספציפייםQ2פגישות שוטפות עם הנהגות הישובים לחיבור והשמעת קולות מהשטח למועצההידוק יחסים עם הנהגות יישובים

מבוצע באופן שבועיבוצע, המשך שוטףשריון חלון שבועי בלוז לפגישות "דלת פתוחה לציבור" ופרסומו לציבורערוץ פתוח לציבור
מיצוב מ.א. אשכול כשחקן רלוונטי 

Q4פיתוח שת"פים אזוריים ומימוש פרויקט אגרוטק אזוריבמרחב
לראשונה- השתתפות בהאקתון אזורי של חקלאות 

מתקדמת

הקמת בטא סייט (שדה ניסוי אזורי) 
באשכול

בשיתוף אשכול רשויות נגב מערבי ורשות החדשנות

Q4

התווסף תפקיד למנהל חקלאות של רכז חדשנות, 
מקודם בשיתוף טארא. בחודש אוגוסט אמורים לצאת 

שני קולות קוראים מטעמנו לחקלאים לחדשנות ומחקר.

הגברת הרלוונטית של המו"פ במרחב 
גם לתחומים נוספים עסקיים וטכנולוגים

הכרת הצורך בהנהלת המו"פ המשותפת והכנת תכנית פעולה משותפת לפיתוח 
המו"פ

Q1
במסגרת עבודה שנעשתה הוחלט על חיזוק מו"פ 

באשכול. נכתבה תוכנית ראשונית  למו"פ באשכול

חיבור חקלאי המועצה למו"פ (בעקבות 
Q2הרחבת ישיבות ועדה חקלאית ושולחנות מגדלים לענפים השוניםסקר שנעשה בין החקלאים)

סוכם שוועדה חקלאית תרכז ישיבות של הענפים 
השונים כחלופה לשולחנות מגדלים

החל פיילוט בנושא טיפול בגזם  וקומפוסט, בשיתוף 
מו"פ דרום

 פלסטיק/ ניילון- מפעל למיחזור וייצור משטחי פלסטיק 
קם ועובד בהרצת מערכות. צפי לעבודה מלאה תוך 6 

חודשים.

מציאת מענה לקליטת פסולת חקלאית 
קיימת

בחינת מגבלות הקליטה באתר דיה וחלופות נוספות
 Q4

קיימת התקשרות בין אשכול נגב מערבי לדיה בהסכם, 
גם עבור קליטת פסולת חקלאית גרוסה. כיום מקודמים 

חלופות של מתקני קצה נוספים במרחב
יישום החלטת מליאה והועדות 

המשותפות (איכות סביבה וחקלאות) 
בנושא ניקיון הפסולת החקלאית 

ביישובים וסביבתם

הכנת תכנית ביצוע בשיתוף מנהלת פסולת חקלאית, הועדות והיישובים

Q3

נכתבה תכנית, אושרה במליאה, יצא ק"ק ליישובים 
ומתקיימות פגישות עם צוותי היישוב לליווי פרטני

Q3קידום שת"פ עם גורמים שונים לתמיכה בהקמה בהובלת אגף חינוךהקמת חווה חקלאית במועצהביסוס חינוך חקלאי במועצה

מתבצע- הוקמה ועדת היגוי לנושא, הוחלט על קמפוס 
בנופי הבשור וחממה לימודית בחלוציות, הוועדה 

ממשיכה להתכנס. כרגע עומדים לקראת הגשת כלל 
האישורים למשרד החינוך לקבלת סמל מוסד והיערכות 

של מח' הנדסה
יצירת זרוע מקשרת בין התושבים לאגף 

סביבה
Q2קבלת תקציב עבור תכנית נאמני סביבה בכל יישוב

Q2תמרוץ מחזור ביישובים השונים במסגרת תכנית נאמני סביבהקידום המחזור וצמצום הצריכה

Q1קבלת תוכנית מסודרת ממנהלת האגף על נהלי אכיפה אחידים של פקחי האגףבניית שגרת אכיפה ברחבי המועצההסדרת האכיפה
נכתבה מדיניות אכיפה שמובאת לאישור מליאה בימים 

אלו
באפריל נכנסה רכזת בריאות חדשה. שלב ביניים בוצע- 

אבחון מול קופות החולים, מוקד חירום, בחינה אזורית 
של שירותי הבריאות

תוצג תכנית ברבעון הבא

בחינת אלטרנטיביות לשר"פ הקיים/ מוקד רפואי לילי
Q3

מתבצע- הוקם צוות עבודה של המועצה ונווה אשכול 
בשיתוף בריאותא לנושא ובחינת אלטרנטיבות ליצירת 

מענים אלטרנטיבים. מפגש ראשון התקיים
הושגה תרומה, צריך להיסגר פורמלית בזמן הקרוב Q1גיוס משאבים ליצירת נקודת הזנקה לאמבולנס בדרום המועצה

קבלת תקן נוסף לרופאים במועצה 
חצי תקן של רופא נוסף התווסף למרפאהQ3הכנסת עובדים זרים למכסת תושבים לקבלת תקן נוסף לרופאלשיפור הזמינות לתושבים

Q4קידום בניית מרפאה במרכז המועצההנגשת המרפאות לתושבים
הוצעה לשירותי בריאות מכבי מיקום למרפאה, טרם 

התקבלה תשובה מהם

המשך כינוס שולחן "עסקים ותעסוקה" בשיתוף אגף אסטרטגיה
פגישה ראשונה 

עד Q1 ובמהלך כל 
השנה

מתקיימות פגישות רבעוניות עם מעברים

בוצע- פורסם לציבור במאי Q12022קידום  ותמיכה בפרויקט "תיק יזם" להנגשת האפשרויות לכל יזם במועצה

Q4

מערך קיצוץ +מתקן למחזור פלסטיק, בשיתוף אשכול נגב מערבי
הקמת מערך הפסולת החקלאית של 

האשכול

Q2

יצירת תוכנית רב שנתית לתחום הבריאות שיפור שירותי הבריאות

שיתוף ועדכון עשייה במדיות השונות

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

שיפור שירותי הבריאות 

מענה בר קיימא לטיפול פסולת החקלאית במועצה

מענה ונגישות לתושבים

תיירות, יזמות 
ועסקים קטנים 

ובינונים

נכתבת תוכנית  שעתידה להתפרסם לציבור באמצע 
חודש יולי. עד סוף השנה נדרשים לסיים עם גיוס נאמני 

סביבה בכל יישוב

יצירת אקוסיסטם תומך עסקים למיצוי אפשרויות 
במרחב וקידום מקומות תעסוקה חדשים

מענה ונגישות לתושבים

בריאות



Q2

היעד עודכן להכנת מיפוי כלל שטחים ביישובי המועצה 
המיועדים למסחר/תעשייה/ תעסוקה ע"י מח הנדסה. 

לכשיהיה מיפוי (ככל הנראה סוף יולי), יתקיימו פגישות 
עם היישובים פרטנית לבחינת הנושא

Q3לאחר קבלת חוברת מיפוי, פגישה עם כל יישוב רלוונטי

קידום תכנית תיירות מועצתית בהובלת אגף אסטרטגיה, רכזת תיירותתכנית תיירות מועצתית
Q3

אוחדה משרות של רכזת ויזמות ותיירות, תכנית אמורה 
להיכתב עד לסוף השנה ואיתור יועץ מתאים לאשכול

 מיקוד בתכניות לשימוש והסדרה פל"ח  
טרם אושר במחוזי, צפי לאישור פלח עד סוף Q42022הסדרה ומיצוי הזדמנויות של התושבים ובעלי העסקם במרחב בתחוםבועדה המרחבית

המשך קידום ודחיפת אשכול  תכנית "המדבר הפורח"  המוצר הדרומי התיירותימותג תיירות "נגב" המוצר הדרומי
Q4

יש למועצה מספר פרויקטים שנכנסו ברשימה האזורית 
של משרד התיירות.  ממתינים לשלב הבא מצדם

תמיכה בקידום מדיניות של יזמות צעירה  במועצה
קידום מדיניות של שילוב יזמות עסקית 
וצעירה במערכת החינוך  בשיתוף אגף 

חינוך ומרכז קהילתי
תכנית רב שנתית למצויניות עסקית ויזמות חברתית מגיל יסודי

Q2

מרכז קהילתי ואגף חינוך יחד עם מנהלי בתי הספר 
מקדמים את הרחבת התכניות בבתי הספר השונים

קבלת תקן רב למועצהתקן רב למועצה
Q2

הייתה צריכה להתקיים פגישה נוספת של ראש מועצה 
ואסטרטגיה בנושא עם המשרד לשירותי דת, נכון למאי 

שר הדתות התפטר והפגישה נדחית
הוקפא- כרגע לא מקודםQ2בחינת אפשרויות נוספותטיפול במערך הכשרות

התקנון אושר במליאה ופורסם לשימוש הציבורQ1קידום תקנון בתי עלמיןהסדרת נהלים ושקיפות

רכש מכרזים 
תמיכה בשיפור חזות המועצהוביטוחים וגינון

תכנית נוף טיפול מועצתית
Q3בניית תוכנית מרחבית למועצה

הוקמה ועדת היגוי בראשות חבר המליאה נעם גל, 
התכנסה 4 פעמים, נדרשת להכין המלצות עד סוף 

השנה

בחינה מסודרת של שינוי תפיסה מקווים ארוכים לקווים קצרים ליעדים מרכזיים כמו 
רכבות, ביולי תתקיים פגישה נוספת לקידום הנושא

Q3
התקיימה פגישה עם דן תחבורה, יצא סקר שירות 

לתושבי המועצה לבחינת שינוי קווי התחבורה, אמורה 
להתקיים פגישה נוספת בנושא בחודש יולי עם משרד 

התחבורה ודן תחבורה

Q4המשך בחינה של תחבורה מתוזמנת
חוברים לרשויות שכנות (תחת אשכול רשויות נגב 

מערבי) להגשת ק"ק משותף שפורסם בנושא

Q1המשך הסדרת חוזים וקיום מכרזים שקופים ושיוויוניים על פי חוקהסדרת דיירים קיימים במתחםהסדרת המתחם
מבוצע- המשך הסדרה מול הדיירים ומול ועדה מקומית 

ורמ"י

Q2תכנית פיתוח כוללנית למתחם קידום תבע

הוצגה תכנית רעיונית ואושרה במליאה, במליאה 
הקרובה 4.7 יעלה לאישור תב"ר לגיוס מתכננים ותכנון 

התבע

Q2שילוב יזמים מקומיים בפיתוח
לאחר קידום התבע והתכנית למתחם, יפורסם שוב ק"ק 

לשילוב יזמים - תבע (זה תהליך של 24-36 חודשים)
Q4שיתוף ציבורי

לקראת הגשת תיק תורםQ2הקמת מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים
בוצע- נחתם הסכם עם מעון השלושהQ1הסבת יובלי הבשור למעון השלושה וחתימת הסכם

Q4בחינת הקמת חווה טיפולית במתחם
בשיתוף מעון השלושה ו"דיאלוג עם חיות" סיון שפר עין 

הבשור
אושר תקציב ייוצא למכרזQ2שיפוץ מבנה להקמת מנהלת פסולת חקלאית

כרגע הפרויקט בוטלQ2שיפוץ מבנה למרכז תעסוקה נגב 19
מחכים לאישור של  קבלן זוכה  בנוהל משכ"לQ4הקמת "סקייטפארק"

Q1מציאת שיטת הפעלה מתאימה לבריכת צוחר

פורסם מכרז אליו לא הוגשו הצעות, יצאה פניה ליישובי 
צוחר לסבסוד הבריכה אך לא התקבל אישור 

מהיישובים. אופן הפעלת הבריכה לשנת 2023 ואילך 
יבחן שוב

פיקוח הדוק על כינוס הוועדותפיקוח על התכנסות הועדותהמשך פיקוח שוטף
פיקוח כל רבעון- 

Q1-Q4מתבצע כל רבעון

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

חיזוק ופיתוח תיירות באשכול

רבנות שירותי רבנות במועצה

ועדות

קידום אפשרויות פיתוח למתחם

הגדלת אפשרויות התחבורה אל שירות לתושב
המועצה וממנה

שיפור איכות השתיות במתחם

תחבורה

פיתוח המתחם
מתחם הבשור

הגברת השקיפות בועדות שקיפות ונגישות לתושב

תכנית "משפחה ועסק"- שילוב קליטת בעלי עסקים בישובים בתכנית הצמיחה 
הדמוגרפית

הגדלת מקורות תעסוקה איכותיים 
במרחב


