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תכנית עבודה מחוברת תקציב: ראש המועצה                        תקציר מנהלים 
ניסיון רב-שנים בניהול במגזר העסקי לימד אותי שאם אין תכנית טובה להצלחה, זה בדרך כלל אומר שיש לך 
תכנית טובה לכישלון. לפיכך, שקדתי רבות על התהליך המורכב של הכנת תכנית העבודה לשנת התקציב 

2020 – זו של כלל המועצה, כמו גם זו האישית שלי בתפקידי כראש המועצה. 

לאחר שנת לימוד, הסתגלות והיערכות, שנה שהייתה מבוססת על תכנית העבודה שהוכנה בתקופתה של 
לנווט את ספינת המועצה כדי שתמשיך לשוט  יודע היום היטב לאן ארצה  קודמתי בתפקיד, סיגל מורן, אני 
בבטחה ובהצלחה אל עבר העתיד. לפיכך, תכנית העבודה לשנה הקרובה כוללת מספר יעדים חדשים הנובעים 

מתפיסתי את תפקידי ואת תפקיד המועצה.

במובן זה, אלו הם היעדים החדשים העיקריים לשנה הבאה: 

סיום תהליך יעוץ ארגוני והטמעת מבנה ארגוני חדש למטה המועצה	 
קידום והרחבת שיתופי פעולה עם רשויות שכנות, בדגש על האוכלוסייה הבדואית	 
הסבת הקמפוס הישן של "מבואות הנגב" למרכז פעילות עבור תושבי המועצה	 
הסבת מרכז ג'ו אלון למרכז פעילות נוסף לתושבי המועצה	 
פיתוח תחום גיוס תרומות מקרנות ותורמים פרטיים	 
טיפול בבעיות איכות סביבה ובראשן השלכת פסולת ומטרדי שריפות	 
הטמעת תפיסת הביטחון החדשה	 

ברצוני להודות לכל עובדי המועצה ומנהלי המחלקות והאגפים על הכנת תכנית עבודה המשרתת נכונה את 
של  בניהולה  הכספים,  אגף  לעובדי  תודה  ובראשונה,  בראש  הקרובות.  בשנים  המועצה  תצעד  אליו  הכיוון 
והאחריות בבניית תקציב המועצה לשנה הבאה  נטע-לי אביטל, על המקצועיות, הזמינות  גזברית המועצה, 

וחיבורו לתכנית העבודה. 

ואני בראשה, נמצאים כאן כדי לספק לכם את השירות המיטבי  לתושבים אומר – עובדי המועצה, מנהליה 
האפשרי. תכנית זו מבטאת באופן הטוב ביותר בעינינו, את שאיפתנו זו – בכל המובנים – החל בצמיחה ופיתוח 

כלכלי, וכלה בחינוך, תרבות ופנאי. 

בברכת שנה טובה לכולכם!           
ניר זמיר          

ראש המועצה          
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ליווי וסיוע שוטף למנהלי האגפים
גיבוש והתווית נהלי עבודה של צוות המטה. 

קיום ישיבות צוות מטה
קיום ישיבות שוטפות 

אחת לשבוע
שנתי

ראש 
המועצה

מנהלת לשכה

סיוע בצמתי קבלת החלטות
קיום פגישות עבודה ופגישות אישיות עם 

מנהלי האגפים

קיום פגישות שוטפות מדי 
שבועיים, שתי פגישות 

בחודש לפחות
שנתי

ראש 
המועצה

מנהלת לשכה

תכנון פעילות המועצה לאור תחזיות 
האוכלוסיה המעודכנות

קיום פגישות עם כל אגף, ועד יישוב ובתי 
ספר להתאמת הפעילות לתחזיות האוכלוסיה

שנתיפגישה אחת עם כל גורם
ראש 

המועצה
מנהל אגף יישובים

1יישום התכניתגיבוש תכנית אסטרטגית לחברה
ראש 

המועצה
מנכ"ל והנהלת חכ"ל

שותפות פעילה בחברות המשותפות וקידום 
הפרוייקטים: עידן הנגב, שוקת, נגב פארק, 
פארק לוגיסטי, תל שבע, אז"ת חקלאית בני 

שמעון

בהתאם לתכנית העבודה 
של החכ"ל

שנתי
ראש 

המועצה
ראשי רשויות שותפים

שנתי2 ביקורים בשנהביקורי למידה במועצות אחרות
ראש 

המועצה

אירוח שרים, חכ"ים, מועצות אחרות בבני 
שמעון

שנתילפחות 6 ביקורים בשנה
ראש 

המועצה

תקשורת ומידע
קידום תקשורתי של נושאים על סדר יומה 

של המועצה
הוצאת הודעות לתקשורת, כתבות, נאומים 

ומכתבים בנושאי הליבה

הוצאת הודעה לתקשורת 
/ כתבה / נאום / מכתב
לפחות 30 במהלך השנה

שנתי
ראש 

המועצה

פארק תעסוקה עידן הנגב
בהתאם לתכנית העבודה 

של עידן הנגב
שנתי

ראש 
המועצה

מנכ"ל עידן הנגב

מתחם תעסוקה שוקת
בהתאם לתכנית העבודה 

של החכ"ל
שנתי

ראש 
המועצה

חכ"ל

מתחם תעסוקה תל שבע
בהתאם לתכנית העבודה 

של החכ"ל
שנתי

ראש 
המועצה

חכ"ל

מתחם לוגיסטי נבטים
בהתאם לתכנית העבודה 

של החכ"ל
שנתי

ראש 
המועצה

חכ"ל

נגב פארק
בהתאם לתכנית העבודה 

של החכ"ל
שנתי

ראש 
המועצה

חכ"ל

למידת עמיתים
ביקורי למידה עם מועצות אחרות וגורמים 

מקצועיים אחרים

קידום והרחבת שיתופי פעולה עם רשויות 
שכנות בדגש על האוכלוסייה הבדואית

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

קידום נושאים אזוריים 
ולאומיים

מצוינות בשרות 
לתושב

התאמת נורמות העבודה 
במועצה לגודל 

האוכלוסיה

ביסוס החברה הכלכלית החדשה שימור והגדלת הכנסות
פיתוח כלכלי של 

המועצה
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קידום האינטרסים המקומיים במרכז 
המועצות האזוריות

מעורבות ושמירה על קשר עם מרכז המועצות 
האזוריות

השתתפות בדיונים 
ומפגשים רלוונטיים

שנתי
ראש 

המועצה

מעורבות ושמירה על קשר עם מועצת הנגבקידום האינטרסים המקומיים והאזוריים
השתתפות בדיונים 
ומפגשים רלוונטיים

שנתי
ראש 

המועצה

מעורבות במיזמים אזוריים משמעותיים
(שדה התעופה בנבטים, בסיסי צה"ל)

מעורבות ושותפות פעילה בכל דיון בנושא
מעורבות ושותפות פעילה 

בכל דיון בנושא
שנתי

ראש 
המועצה

ביצוע מפגשים סדורים עם הנהגות 
היישובים

מפגש מטה עם מטה בכל יישוב
מפגש אחת לשנה בכל 

יישוב
שנתי

ראש 
המועצה

צוות מטה

סדנת וועדים לשיתוף ציבור וקביעת סדר 
יומה של המועצה

הכנת כנס בהשתתפות וועדי היישובים, חברי 
מליאה וצוות מטה מועצה

4קיום סדנת וועדים
ראש 

המועצה
מנכ"ל

מעורבות ושותפות פעילה בנעשה באשכול
השתתפות קבועה 

בישיבות
שנתי

ראש 
המועצה

אשכול נגב ערבי

הפעלת שירותים משותפים
(ווטרינריה, פינוי פסולת)

בהתאם לתכנית העבודה 
של האשכול

שנתי
ראש 

המועצה
אשכול נגב ערבי

הפעלת מיזמים חברתיים אזוריים
בהתאם לתכנית העבודה 

של האשכול
שנתי

ראש 
המועצה

אשכול נגב ערבי

סיוע תמיכה וליווי של בי"ס כוכבי המדברביסוס בית הספר
בהתאם לתכנית העבודה 

של העמותה
שנתי

ראש 
המועצה

עמותת כוכבי המדבר

ליווי העמותה בשלבי ההקמההקמת שלב א של כפר כוכבי המדבר
בהתאם לתכנית העבודה 

של העמותה
שנתי

ראש 
המועצה

עמותת כוכבי המדבר

בי"ס נווה במדבר, ישיבת שומריה, גנים
פגישה דו חודשית עם 

החינוך וההנדסה
שנתי

ראש 
המועצה

חינוך, הנדסה

התחלת הקמת בית ספר עדנים
פגישה דו חודשית עם 

צוות עדנים
שנתי

ראש 
המועצה

צוות עדנים

ייזום ומעורבות  פעילה 
בכל דיון בנושא

שנתי
ראש 

המועצה
הנדסה

ביצוע לפחות 50% 
מהפרויקטים

שנתי
ראש 

המועצה
הנדסה

השתתפות בצוות היגוי השותפות
השתתפות לפחות ב 

80% מפגשים
שנתי

ראש 
המועצה

ייזום פרויקטים המחברים את המועצה 
לפעילות השותפות

השתתפות פעילה של 
נציגי המועצה ב-4 

פרויקטים בשנה
שנתי

ראש 
המועצה

הסדרת מפגעי בטיחות ושיפור תשתיות

ערי חינוך מחינוך 
איכותי למצוין

שיתוף פעולה עם 
הנהגות היישובים 

והתושבים

המשך ביסוס אשכול נגב 
מערבי

הפעלת שירותים אזוריים דרך האשכול

המשך ביסוס פעילות 
כוכבי המדבר במועצה

השלמת תהליכים וגיוס משאבים, מעקב 
ובקרה שוטפים אחרי ביצוע ועמידה 

בתקציב הפרויקט

פיתוח ושדרוג תשתיות 
חינוכיות

פעולה מתמשכת מול משרדי הממשלה 
ומוסדות התחבורה לשיפור הבטיחות 
בדרכים העוברות במועצה, בדגש על 

הצמתים בכניסה ליישובים

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

קידום נושאי בטיחות 
בדרכים

מעורבות בחברה 
ובסביבה

פיתוח הקשר עם 
שתפות "ביחד" בני 
שמעון - באר שבע -

מונטריאול

מעורבות בתוכנית העבודה של השותפות

קידום נושאים אזוריים 
ולאומיים

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה
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פיתוח ווחיזוק 
הקהילה האיזורית

קידום ופיתוח נושאים 
אזוריים ולאומיים

קידום והרחבת שיתופי פעולה עם רשויות 
שכנות בדגש על האוכלוסייה הבדואית

ליווי הקמת ביס טכנולוגי בעידן הנגב עם 
עמותת תמר

שנתיהקמת בית הספר
ראש 

המועצה
עידן הנגב

הסבת קמפוס מבואות הישן למרכז פעילות 
עבור תושבי המועצה

שנתיסיום שיפוץ שיפוץ קמפוס מבואות הנגב הישן
ראש 

המועצה
הנדסה

הסבת מרכז ג'ו אלון למרכז פעילות נוסף 
לתושבי המועצה

הכנסת תכני פעילות למתחם
לפחות 3 תכניות פועלות 

המתחם
שנתי

ראש 
המועצה

מרכז ג'ו אלון

פיתוח תחום גיוס 
משאבים במועצה

כניסה לתחום גיוס תרומות מקרנות 
ותורמים פרטיים

1תפקיד מאוישגיוס מנהל גיוס משאבים
ראש 

המועצה

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

שיפור וקידום נושאי 
איכות סביבה

טיפול בנושאי השלכת פסולת ומטרדי 
שרפות

שנתיכינוס אחת לחודשכינוס שולחן עגול רב תחומי
ראש 

המועצה
מנכ"ל

השתתפות המועצה בתרגילי מוכנות לחרום
השתתפות בתרגיל אחד 

לפחות בציון מעל 85
שנתי

ראש 
המועצה

ביטחון

המשך הכשרות מקצועיות למוכנות לחירום
הכשרה אחת לפחות לכל 

מכלול
שנתי

ראש 
המועצה

ביטחון

קידום הקמת מרכז הפעלה מותאם לצרכי 
המועצה בחירום

שנתיסיום בניה
ראש 

המועצה
ביטחון, הנדסה

שמירה על רמת כשירות גבוהה לזמן חירום
שמירה על רמת כשירות 

גבוהה לזמן חירום

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

מצוינות בשרות 
לתושב

פיתוח מרכזי פעילות 
נוספים לתושבי המועצה
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ר מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(734,800)            (734,800)            (702,700)            (717,500)            1שכ"ע ראש רשות1611100110
(98,100)               (98,100)               (7,400)                    -                           4462338החזקת מכוניות ובטוח1611100530
   -                           (86,500)               (94,000)               62745201החזקת מכוניות ובטוח1611100530
(4,000)                 (4,000)                 (3,200)                 (1,200)                 1פלאפון1611100541
(381,400)            (381,400)            (375,800)            (166,100)            1לשכת ראש הרשות1611300110
(1,600)                 (1,600)                 (1,600)                 (800)                     1מתנות1611300514
(100)                     (100)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1611300524
(500)                     (500)                     (500)                        -                           1פלאפון -  עוזר אישי לראש רשות1611300541

(1,220,500)        (1,220,500)        (1,178,600)        (980,500)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(15,200)               (15,200)               (15,200)               (15,200)               1מתנות1611100514
(18,000)               (18,000)               (19,000)               (20,000)               1כיבוד לשכה1611100515
(4,400)                 (4,400)                 (4,500)                 (5,000)                 1השתלמויות1611100521
(1,700)                 (1,700)                 (1,700)                 (1,700)                 1ספרים ועיתונים1611100522
(400)                     (400)                     (800)                     (800)                     1איגוד מנהלות לשכה1611100523
(2,400)                 (2,400)                 (2,400)                 (2,400)                 1תקשורת1611100540
(10,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1נסיעות1611100710
   -                              -                           (70,000)               (35,000)               1שדה תעופה נבטים1611100759
(10,000)               (10,000)               (1,000)                 (5,000)                 1הוצאות אחרות1611100780
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1הוצאות עודפות1611100970
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 1דמי חבר ראש המועצה1611110523
(3,400)                 (3,400)                 (4,500)                 (5,000)                 1מתנות מליאת המועצה1611200514
(8,000)                 (8,000)                 (8,500)                 (9,000)                 1כיבוד ואירוח מליאת המועצה1611200515
(70,000)               (70,000)               (30,000)               (60,000)               1שונות טכסים וביקורים1774140782

(160,000)            (160,000)            (184,100)            (185,600)            סה"כ

תקציב
10   ראש המועצה | 1010   ניהול שוטף | 10110   התנהלות שוטפת של הלשכה | 101110   כ"א

10   ראש המועצה | 1010   ניהול שוטף | 10110   התנהלות שוטפת של הלשכה | 101120   ניהול המועצה
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מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 40,000                  40,000                  38,000                  40,000                 1השתתפות בפעילות נשים1269000690
   -                              -                              -                              -                           1המשרד לשוויון מגדרי1269000990
(15,000)               (15,000)               (15,000)               (15,000)               1כבוד במסגרת פעילות1769000515
(1,500)                 (1,500)                    -                           (1,500)                 1השתלמות1769000521
(400)                     (400)                     (400)                     (400)                     1דמי ארגון1769000523
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1הסעות1769000710
(90,000)               (90,000)               (90,000)               (90,000)               1פעילות נשים שונות1769000780

 40,000                  40,000                  38,000                  40,000                 הכנסות
(111,900)            (111,900)            (110,400)            (111,900)            הוצאות
(71,900)               (71,900)               (72,400)               (71,900)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
              (10,000)(10,000)                                (5,000)              (10,000)1הכשרת צוות צח"מ1726000750

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
                 (8,000)(8,000)                                        -                 (8,000)1פעילות פורום יו"רים1611100758

 40,000                  40,000                  38,000                  40,000                 הכנסות
(1,510,400)        (1,510,400)        (1,478,100)        (1,296,000)        הוצאות
(1,470,400)        (1,470,400)        (1,440,100)        (1,256,000)        סה"כ ראש המועצה

10   ראש המועצה | 1040  חיזוק והעצמת נשים | 10410  סדנאות לנשות המועצה | 104110  סדנה להעצמת נשים

10   ראש המועצה | 10100  עוזרת ראש המועצה | 101010   ניהול צוות חירום מועצתי | 1010110    ניהול צוות חירום מועצתי

10   ראש המועצה | 10100  עוזרת ראש המועצה | 101020   פורום יושבי ראש יישובים | 101021   פורום יושבי ראש ישובים
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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ר מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(81,300)               (81,300)               (81,300)               (80,900)               1משרד יח"צ1614000752
   -                              -                           (400)                     (500)                     1מתנות1762000514
(1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 (1,200)                 1מינוי למודם נייד1762000546
(500)                     (500)                        -                              -                           1מתנות1762100514

(83,000)               (83,000)               (82,900)               (82,600)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(108,000)            (108,000)            (108,000)            (108,000)            1מגזין הווידאו1769200756

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,200                    1,200                    2,100                    2,500                   1הכנסות מפרסום1262000690
(137,300)            (137,300)            (112,300)            (154,400)            1הפקת העלון1762000752
(131,400)            (131,400)            (106,200)            (166,400)            1גרפיקה ודפוס1762000757
(9,800)                 (9,800)                 (9,800)                 (9,800)                 1עריכה לשונית1762000758

 1,200                    1,200                    2,100                    2,500                   הכנסות
(278,500)            (278,500)            (228,300)            (330,600)            הוצאות
(277,300)            (277,300)            (226,200)            (328,100)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(7,000)                 (7,000)                 (13,100)               (13,100)               1ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט1774610750

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(10,000)               (10,000)                  -                           (10,000)               1הפקת חומר פרסומי1762000550

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                              -                              -                           (5,000)                 1רכישת מצלמה1614110930

 1,200                    1,200                    2,100                    2,500                   הכנסות
(486,500)            (486,500)            (432,300)            (544,300)            הוצאות
(485,300)            (485,300)            (430,200)            (546,800)            סה"כ דוברות

תקציב
110  דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101120  הנהלה וכלליות

110  דוברות | 11020   הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110240   ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט | 1102430    ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט

110  דוברות | 11040  דוברות | 110430 אירועים - פרסום, הפקה וקידום | 1104310  מצלמה דיגיטלית לתיעוד (מצלמת סטילס חדשה)

 110 דוברות | 11030   קשרי קהילה | 110320   שליחת מידע | 1103220   הפקת חומר פרסומי המשמש להפצת מידע רלוונטי אודות המועצה,  פעולותיה ויישוביה

110  דוברות | 11020  הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110220  מגזין הוידאו הקהילתי | 1102210  השתתפות במגזין הוידאו

110  דוברות | 11020   הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110230   עיתון המועצה | 1102310 הפקה ( גרפיקה ודפוס) 
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