
סגן ראש המועצה- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
קהילת העסקים, אגף סביבה ותפעול1לעסקי תיירות" מסלול מהיר"יצירת "מסלול מהיר"הסרת חסמים בירוקרטיים לרישוי והתוויית 

קהילת העסקים, אגף סביבה ותפעול15%3-הגדלת כמות עסקי התיירות הרשומים באיתור העסקים הקטנים בתחום התיירות ברחבי המועצה

קהילת העסקיםשנתיישיבת פורום אחת לרבעוןקידום פורום תיירנים כולל העשרת הפורוםתיירות

ל"חכ2בשור- מהתיירנים בבני שמעון רשומים בשקמה80%בשור-חיבור התיירנים של בני שמעון לשקמה

קהילת העסקים, ל"חכשנתי מפגשים יישוביים בנושא3לפחות איתור וזיהוי הזדמנויות עיסקיות מקומיות ויצירת סינרגיה לתיירות

אגף ישובים ואסטרטגיה1פרסום תחזיוות דמוגרפיות מעודכנותעדכון תחזיות דמוגרפיות

תוכנית חומש למועצה בתחום 

התשתיות
אגף ישובים ואסטרטגיה3מיפוי וניתוח נתונים מול אגפי המועצה הרלוונטייםואפיון התחומים השונים (באחריות המועצה)הכנסת יועץ בתחום תשתיות 

ביצוע תוכנית מותאמת אסטרטגיה ויעדי ; שיתוף אגפי המועצה ומסקנות

מועצה
מחלקת אסטרטגיה4פרסום תכנית חומש לתשתיות

ר הוועדה החקלאית המחוזית"יושנתיר הועדה על נושאים רלוונטיים"פגישות דו שבועיות עם יועבודה והעמקת השותפות מול הוועדה החקלאית המחוזית

רשות הניקוזשנתילפחות שני פרויקטים משותפים במהלך השנהשיתופי פעולה עם רשות הניקוז

1מניעת איבוד של שטחים חקלאיים המוקצים כיום לישובי המועצהי"למועצה מול רמ" עיבוד יעיל"הכנת פרוגרמה 
, ל"חכ, פרוייקטור לכתיבת פרוגרמה

ישובים

2כנס אחד בשנהש"כנס חקלאים ומרכזי גדחקלאות

אשכול נגב מערבישנתיכניסת חקלאי בני שמעון לתחום האגרוטק וחקלאות חכמה ומקיימתקידום אגרוטק

שנתי(2022-ביחס ל) של דיווחי פשיעה חקלאית 30%-הורדה בטיפול בפשיעה החקלאית
יחידת השיטור , משטרת ישראל

ב"מג, המועצתי

אגף הנדסהשנתיביצוע תוכנית שטחים פתוחים הלכה למעשהטיפול בשטחים פתוחים 

מחלקת קיימות וסביבה1ניסוח תקינה ופרסום ליישוביםליישוב' כוכב ירוק'תקן 

אגף הנדסה3קידום החלטת מליאההטמעת תקן לבניה ירוקה של מבני ציבור

הטמעת טכנולוגיה זמינה וזולה לחיסכון אנרגיה במוסדות המועצה
 ממבני 60%-שימוש בתוכנות כיבוי אורות ומיזוג אוטומטיים ב

המועצה
אגף חינוך, אגף סביבה ותפעול2

מועצה ירוקה
עידוד וביצוע מוסדות מועצה : קידום אנרגיה מתחדשת במועצה

וישובים להיות ספקי חשמל
ישובים4לפחות שני ישובים מספקים חשמל לתושבים מהמערך הסולארי

מחלקת תחבורהשנתי רכבי מועצה לחשמלי8העברת רכב חשמלי

אגף סביבה ותפעול4'עצי צל'לפחות שני יישובים נוספים עם תכנית הרחבת התכסית הירוקה והצללה ביישובי המועצה

אגף סביבה ותפעולשנתי כלובי מיכלים ריקים בשטחים החקלאיים15הצבת קידום וטיפול בפסולת חקלאית

קידום פרויקטים נבחרים בתיאום עם החברה הכלכליתפיתוח כלכלי
אזור התעסוקה החקלאית , ע בתחנת דלק צומת אופקים"קידום תב

במושבי יחדיו ותחנת דלק בצומת גילת
החברה הכלכליתשנתי


