
מהנדסת המועצה- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

האגף לשירותים חברתיים, משרד הרווחה, ביטוח לאומי2סיום התכנוןתכנון  המבנהבית לחיים- בית קמה 

האגף לשירותים חברתיים, משרד הרווחה, ביטוח לאומי3יציאה למכרזביצועבית לחיים- בית קמה 

קיבוץ בית קמה, מפעל הפיס3סיום ביצוע שלדביצועהקמת מבני נעורים- בית קמה 

משרד התרבות והספורט, אגף תרבות חוגים וספורט2יציאה למכרזשיפוץ אולם הספורטשיפוץ אולם ספורט- בית קמה 

בית ספר ניצני הנגב2סיום עבודותתכנון וביצוע הקמת הגינההקמת גן משחקים בניצני הנגב- בית קמה 

קיבוץ בית קמה2סיום התכנוןתכנוןהקמת מבני נעורים- בית קמה 

קיבוץ בית קמה3יציאה למכרזביצועהקמת מבני נעורים- בית קמה 

קיבוץ בית קמה, ל"מנכ2סיום עבודותתכנון וביצוע החניההסדרת חניית עפר- מתחם צומת בית קמה 

משרד הבינוי והשיכון2חומר מוכן ליציאה למכרז'תיאום תכנון לביצוע תשתיות שלב ב יחידות דיור22- ל' השלמת פיתוח שלב ב- ברוש 

אגף ישובים ואסטרטגיה1סיום תכנוןתכנון נופי'ביצה'ביצוע פיתוח נופי ל- ברוש 

אגף ישובים ואסטרטגיה3סיום ביצועביצוע גינון ופיתוח נופי'ביצה'ביצוע פיתוח נופי ל- ברוש 

אגף ישובים ואסטרטגיה, נתיבי ישראל1סיום תכנוןתכנון שבילביצוע שביל אופניים בכניסה למושבים- ברוש 

אגף ישובים ואסטרטגיה, נתיבי ישראל4סיום ביצועביצוע שביל אופנייםביצוע שביל אופניים בכניסה למושבים- ברוש 

גבעות בר1סיום התכנוןתכנון המבנהמבנה רב תכליתי- גבעות בר 

גבעות בר2יציאה למכרזביצועמבנה רב תכליתי- גבעות בר 

גבעות בר1סיום התכנוןתכנוןבריכה- גבעות בר 

גבעות בר2יציאה למכרז תשתיותביצוע תשתיות למתחםבריכה- גבעות בר 

גבעות בר1סיום התכנוןפ"תכנון השצ406פ "פיתוח שצ- גבעות בר 

4סיום הגינה406פ "ביצוע שצ406פ "פיתוח שצ- גבעות בר 

4סיום תכנוןתכנון הסדרת בטיחות של האמפיהסדרת אמפי- גבעות בר 

הנהלה וועד- בית ספר יובלי הנגב 1הכנת חומר למכרזתכנון מפורטפינת חי בבית הספר- גבעות בר 

הנהלה וועד- בית ספר יובלי הנגב 3יציאה למכרזהקמת פינת החיפינת חי בבית הספר- גבעות בר 

משרד החינוך, אגף חינוך, קיבוץ דביר1סיום התכנוןתכנון המבנהגן ילדים- דביר 

משרד החינוך, אגף חינוך, קיבוץ דביר3יציאה למכרזביצוע המבנהגן ילדים- דביר 

קיבוץ דביר4הכנת חומר למכרז'תיאום תכנון לביצוע תשתיות שלב ב יחידות דיור40השלמת פיתוח - דביר 

משרד החינוך, אגף חינוך, קיבוץ חצרים1סיום התכנוןתכנון בית ספר אזורי הכולל אמפי ומסוףהקמת בית ספר נווה במדבר- חצרים 

משרד החינוך, אגף חינוך, קיבוץ חצרים3יציאה למכרז לאחר קבלת הרשאה תקציביתביצוע בית ספר אזורי הכולל אמפי ומסוףהקמת בית ספר נווה במדבר- חצרים 

מרחבים, באר שבע, קיבוץ חצרים, גזברות, ל"מנכ, ל"חכ3סיום תכנוןתכנוןקו ביוב- חצרים 

מרחבים, באר שבע, קיבוץ חצרים, גזברות, ל"מנכ, ל"חכ4 הכנת חומר למכרזש באר שבע"ביצוע קו ביוב לחיבור חצרים למטקו ביוב- חצרים 

משרד החקלאות, קיבוץ חצרים2סיום ביצועהקמת גן הזיתים(גן הזיתים)גן משחקים - חצרים 

קיבוץ חצרים1סיום ביצוע תשתיות'שלב א-  יחידות דיור 52- ביצוע תשתיות לשכונת התמרים- חצרים 

קיבוץ חצרים3תחילת תכנון'תכנון תשתיות שלב בשכונת התמרים- חצרים 

מושב תדהר2סיום תכנון ויציאה למכרזתכנון מבנה לשיפוץשיפוץ מבנה רב תכליתי- תדהר 

מושב תדהר4סיום השיפוץביצועשיפוץ מבנה רב תכליתי- תדהר 

משרד הבינוי והשיכון2חומר מוכן למכרז' תכנון לביצוע תשתיות שלב ב יחידות דיור12- ' השלמת שלב ב- תדהר 

משרד הבינוי והשיכון4חומר מוכן למכרז'תכנון לביצוע תשתיות שלב ב יחידות דיור24- ' שלב ב- תאשור 

משרד הבינוי והשיכון, מושב תאשור1תחילת ביצועלתשתיות' תחילת ביצוע שלב א יחידות דיור54הרחבה - תאשור 



משרד הבינוי והשיכון4סיום ביצוע יחידות דיור72 ביצוע תשתיות לשכונה של 'שכונת הכרם פיתוח שלב א- שובל 

מחלקת חינוך חברתי2חומר מוכן למכרזשיפוץ למרכז החברתי(במבואות הנגב)שיפוץ מבנה המרכז החברתי - שובל 

קצינת בטיחות מוסדות חינוך, בית ספר מבואות הנגב2סיום ביצוע העבודותביצוע השלמת גידור ושערים לבית הספר מבואות הנגבגידור מבואות הנגב- שובל 

קיבוץ משמר הנגב1יציאה למכרזשיפוץ והקמה של מבנה נעורים של קיבוץ משמר הנגבמועדון נוער- משמר הנגב 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ משמר הנגב1סיום התכנון'תכנון תשתיות שלב א יחידות דיור28הרחבה - משמר הנגב 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ משמר הנגב3יציאה למכרזלתשתיות' תחילת ביצוע שלב א יחידות דיור28הרחבה - משמר הנגב 

קיבוץ משמר הנגב1סיום פרויקטביצוע תשתיות לשכונת הבניםהסדרת כבישים בשכונת בנים- משמר הנגב 

משרד הפנים, מחלקת ביטחון2סיום התכנון והכנת חומר למכרזתכנון מרכז הפעלהמרכז הפעלה בחירום- מועצה 

משרד הפנים, מחלקת ביטחון3תחילת ביצועביצועמרכז הפעלה בחירום- מועצה 

רשות תמרור, ל"חכ2סיום תכנוןתכנוןתכנית להסדרת חניות- מועצה 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ1סיום ביצועתשתיות' ביצוע שלב אפ הקרן"שכונת הקרנית ופיתוח שצ- להב 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ4תחילת תכנון'תכנון תשתיות שלב בפ הקרן"שכונת הקרנית ופיתוח שצ- להב 

ו אלון'מנהלת ג1סיום התכנון והכנת חומר למכרזתכנון האזורים הציבורייםו אלון'מרכז ג

ו אלון'מנהלת ג3יציאה למכרז ותחילת ביצועביצוע השטח הציבוריו אלון'מרכז ג

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ כרמים4סיום תכנון ואישור עלויות פיתוח יחידות דיור105-תכנון מפורט ל יחידות דיור105-תכנון הרחבה ל- כרמים 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ כרמים1סיום ביצוע יחידות דיור40-סיום ביצוע תשתיות ל'תשתיות שלב ב - 102מגרש - כרמים 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ כרמים4בכפוף להתקדמות הבניה'תכנון פיתוח שלב ב יחידות דיור36תכנון שכונה - שומריה 

משרד הבינוי והשיכון, קיבוץ כרמים4עלויות פיתוח מאושרות'תכנון פיתוח שלב א יחידות דיור49תכנון שכונה - שומריה 

אגף ישובים ואסטרטגיה, מושב נבטים1סיום ביצועיציאה למכרז שיפוץ המבנה והנגשתושיפוץ מועדון נוער- נבטים 

אגף חינוך2יציאה למכרז ובחירת קבלן מבצעגיבוש משימות לביצוע בתהליך מועצתי משותףשיפוצי קיץ- בתי ספר 

אגף חינוך3סיום ביצוע העבודותעבודות שיפוצי קיץ- ביצוע שיפוצי קיץ- בתי ספר 

מחלקת בטיחות, מחלקת ביטחון1סיום ביצועביצוע מיגוניות במרפאותמיגון מרפאות שובל וחצרים

אגף ישובים ואסטרטגיה, גבעות בר2סיום התכנון וחומר מוגש לועדה המחוזיתתכנון השכונה יחידות דיור209- גבעות בר ' ע שלב ג"תב

מחלקת דת, מושבי יחדיו3גיוס צוות יועצים וסיום תכנון ראשוניע לבית העלמין"תבע בית העלמין ביחדיו"תב

משרד השיכון, קיבוץ דבירתלוי מימוןגיוס צוות מתכננים ובחירת חלופה נבחרתע לשכונה חדשה בקיבוץ"תב יחידות דיור140-ע כ"תב- דביר 

משרד השיכון, מושב נבטים3בחירת חלופה וקידום התכנון יחידות דיור100- ע לכ"תבע להרחבת הישוב"תב- נבטים 

משרד השיכון, קיבוץ כרמים4סיום תכנון מפורט101תכנון מפורט למגרש  יחידות דיור105הרחבה - כרמים 

משרד השיכון, קיבוץ משמר הנגבתלוי מימוןסיום תכנון מפורטתכנון מפורט לשכונה חדשה יחידות דיור100-הרחבה כ- משמר הנגב 

משרד השיכון, קיבוץ שומריה4תכנון מתקדם של ההרחבה יחידות דיור200-ע לכ"תב יחידות דיור200-ע לתוספת כ"תב- שומריה 

מחלקת מכרזים, מחלקה משפטית2 מכרזי מסגרת3פרסום עבודה מקיפה והכנת חומר למכרזיםמכרזי מסגרת

משאבי אנוש3 עובדים4יציאה לקורסים מקצועיים מקצועיים/מעקב אחר קורסים יעודייםחיזוק הידע המקצועי במחלקה

3יציאה ליום צוותבניית תוכנית ליום צוות אגפיגיבוש אגף/ימי צוות

משאבי אנוש3קיום הערכת עובדיםמעקב אחר ביצוע ותפקוד העובדים אחת לשנההערכת עובדים

שנתיאגף/קיום ישיבות צוותישיבות צוות ואגףישיבות שוטפות מחלקת הנדסה

שנתיביצוע ההתאמותהתאמת ציוד ומבנה לפי הצורךכסאות/ מסכים/ שידרוג מחשבים


