
יזמות בני שמעון- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותמטרה

עבודה יחד עם בעלי העסקים לטובת קידום 

תחום היזמות והעסקים הקטנים ביישובים
שנתיפעילות קהילת עסקים בשני יישובים

, עובדת קהילתית תעסוקתית

הנהגות , קהילת עסקים יישובית

יישובים

קידום כלכלה מקומית יישובית

עידוד יוזמות יישוביות לקידום רכש מקומי 

;ופנאי

 קולות קוראים ביישובים4 פרסום 

שנתי יוזמות יישוביות4לפחות 

, אגף ישובים ואסטרטגיה

מנהלי תרבות , קהילת עסקים

ביישובים

קידום יזמויות בתחום התיירות במסגרת 

 4לייוי . ח ורישום זכויות תדהר ותאשור"פל

כולל סבסוד, ח"יזמים בתהליך הטמעת פל

שנתיח"השלמת רישום זכויות בפל
הנהגות , סגן ראש המועצה

היישובים

המשך מיפוי עסקים ביישובים
העברת שאלון מיפוי בכל ישובי 

המועצה
שנתי

, צוות קידום כלכלה מקומית

קהילת העסקים

1השלמת עדכון המאגרעדכון מאגרי ספקים ויועצים במועצהקידום רכש מקומי מועצתי
, צוות קידום כלכלה מקומית

מחלקת רכש
מתן כלים לעסקים לעבודה מול 

ארגונים/מועצה

 עסקים פועלים מול 20לפחות 

ארגונים גדולים
1

, צוות קידום כלכלה מקומית

רכש, מחלקה משפטית

, מפגש עובדי מועצה עם בעלי העסקים

לטובת הכרות בלתי אמצעית עם השרותים 

והעסקים המקומיים

2שני מפגשי חשיפה מקצועיים
, צוות קידום כלכלה מקומית

מחלקת אסטרטגיה

מרכז יזמות
יצירת הכנסות למרכז על ידי גיוס משתמשים 

בתשלום

 משתמשים בתשלום 5לפחות 

(בממוצע)בחודש 
שנתי

תיכון , מנהלת מרכז צעירים

מבואות הנגב

מרכז יזמות
מפגשי . יצירת מערך תוכן בנושא יזמות

.קהילה והכשרות לבעלי עסקים

 7, לפחות סמינר מקצועי אחד

סדנאות פרקטיות לניהול וקידום 

ותוכנית מנטורינג, העסק

שנתי
, עובדת קהילתית תעסוקתית

מרכז צעירים

השתתפות בדרום אדוםשותפויות אזוריות
חוות )הפקה שני אירועים גדולים 

(חצרים, רימון
1

עמותת , מנהלת מכון רימון

חוות רימון, התיירות

הורדת חסמים ליזמות

 בתחומי פנאי ונופש
ליווי יזמי תיירות פנאי ונופש בתהליכי רישוי

כלל , יצירת מסלול עבודה נוח וברור

היזמים הפונים ישלימו את התהליך
אגף רישוי עסקיםשנתי

הטמעת תכנים באפליקציית מטרו נגבשיווק ופרסום
 עסקים שהצטרפו 20לפחות 

לאפליקציה
שנתי

פיתוח מקצועיות
ייעוץ מקצועי לפיתוח תחומי היזמות פנאי 

ונופש
שנתי מפגשים10

שנתיקורס אחדהכשרות מקצועיותפיתוח מקצועיות


